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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 

 

№ 31 

 

от редовно заседание, състояло се на 22.10.2021 г. 

 

 

 

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

Момчилова, София Владимирова 

 

Начало на заседанието: 13.30 часа, водено от Бетина Жотева 

Съставил протокола – Мария Гинина 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

дейност относно: 

а) заявления от Радиокомпания Си.Джей ООД за продължаване на сроковете на 

Индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуга № 1-002-01-04 и № 1-002-01-05; 

б) заявления от Радио Станция ЕООД и Радио Експрес АД за изменение на разрешения за 

осъществяване на електронни съобщения, препратени от Комисията за регулиране на 

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

в) заявление по Закона за достъп до обществена информация. 

Вносител: Доротея Петрова 

Докладва: Райна Радоева, Красимир Димитров 

 

2. Доклади от дирекция Мониторинг и анализи относно осъществени наблюдения на аудио-

визуални услуги Code Health TV, Home One TV, Home Mall TV, БТВ и Нова телевизия и на 

радиоуслуга Ривър ФМ. 

Вносител: Зорница Гюрова 

Докладват: Екатерина Василева, Росица Ефтимова, Цветелина Стойкова 

 

3. Доклади от Обща администрация относно: 

а) обявяване на обществена поръчка за доставка на компютърно оборудване; 
б) услуги, необходими за дейността на СЕМ. 

Вносител: Мариана Андреева 
Докладват: Евгени Димитров, Незабравка Николова 
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Разни 

  

Информации  

- Доклад от Мария Николова с информация за 54-то пленарно заседание на EPRA; 

- Доклад от Райна Радоева относно писмо от Комисията за регулиране на съобщенията 

за организиране на среща с Фокус-Нунти ООД; 

- Покана от ОССЕ за участие в кръгла маса; 

- Заповед на министъра на културата за сформиране на работна група. 

 

 

Бетина Жотева откри заседанието и подложи на гласуване предложения дневен ред.  

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: приема дневния ред. 

 

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

и международна дейност относно: 

 

а) заявления от Радиокомпания Си.Джей ООД за продължаване на сроковете на 

Индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуга № 1-002-01-04 и № 1-002-01-05. 

 

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

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да се изпрати писмо, с което да се укаже на доставчика да 

отстрани констатирания пропуск. 

 

б) заявления от Радио Станция ЕООД и Радио Експрес АД за изменение на разрешения за 

осъществяване на електронни съобщения, 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 2). 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Не възразява Комисията за регулиране на съобщенията, при 

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

01747/01.11.2011 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 гр. София, издадено на Радио 

Станция ЕООД. За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията. 

 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Не възразява Комисията за регулиране на съобщенията, при 

спазване разпоредбите на Закона за електронните съобщения, да измени разрешение № 01986/ 

11.09.2014 г. за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен 

спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за 



3 
 

наземно аналогово радиоразпръскване на територията на гр. Карнобат, издадено на Радио 

Експрес АД. За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията. 

 

в) заявление по Закона за достъп до обществена информация 

 

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

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да се изпрати писмо до заявителя, в което да е посочено, че 

исканата информация не се събира, създава и съхранява от СЕМ, а докладите на Сметната 

палата са публично оповестени. 

 

 

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

наблюдения на аудио-визуални услуги Code Health TV, Home One TV, Home Mall TV, БТВ и 

Нова телевизия и на радиоуслуга Ривър ФМ. 

 

- Доклад от дирекция Мониторинг и анализи относно осъществено наблюдение на аудио-

визуална услуга Code Health TV. 

 

Екатерина Василева – старши инспектор, представи доклада (Приложение 4). 

 

Бетина Жотева обяви, че няма коментари по изложеното и благодари за изчерпателния 

доклад, който определи като добър и точен. Предложи преди да се пристъпи към 

осъществяване на среща с доставчика, той все пак да бъде предупреден писмено за 

наблюденията на Съвета, и ако тогава не предприеме мерки, да се разговаря с него. Смята, че 

така е по-правилно. 

Розита Еленова: Съгласна съм, че не е необходимо ние да инициираме. Съветът за 

електронни медии винаги е бил готов за среща и, ако доставчикът има необходимост, ако 

приемем, че това е нов доставчик и няма стабилна практика, би могъл да поиска такава. Не е 

ли редно да се върви по реда на закона? Аз съм обезпокоена от този доклад. Защо така се 

получава след поява на нов доставчик….Другото обезпокоително в информацията, която ни 

се дава е, че тук има водеща: Ива Дойчинова, ако не е съвпадение на имена с шефа на Радио 

София? 

Екатерина Василева потвърди. 

Розита Еленова: Това е казус, който предстои да бъде обсъден според мен. 

Бетина Жотева благодари и даде думата за други мнения. 

Соня Момчилова започна изказването си с това, че в личен план има проблем с 

преупотребата на чуждици, включително и в заглавието на медията. За нея основно това ще е 

проблемът, по който би искала да чуе становището на ръководното тяло в медията. Добави, 

че иначе там работят уважавани, високо ценени от нея журналисти, но счита за недопустимо 

да се замърсява чистотата на българския език, както и медия, която оперира в българския 

ефир, да се изявява под такова наименование.  

София Владимирова обяви, че споделя мнението и на госпожа Жотева, и на госпожа 

Еленова, че там, където е преценено от експертите, следва да се върви по реда на надзора. 

Намира за уместно да се изпрати писмо, като първа крачка, след което да се планира нов 
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мониторинг, едноседмичен, за да се види има ли резултат. В случай, че такъв липсва, да се 

предприемат съответните действия. 

Галина Георгиева изрази мнение, че е склонна по-скоро да подкрепи такъв подход. 

София Владимирова уточни, че би могло след две седмици да се направи нов едноседмичен 

мониторинг, а може и след изборите, за да се види дали има някаква реакция по отношение 

на писмото на СЕМ.  

Бетина Жотева се съгласи  и прикани към гласуване. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да се изпрати писмо до доставчика с информация за 

констатираните в програмата проблемни практики и с предупреждение, че в случай, че не 

бъдат коригирани, ще се предприемат санкционни действия. 

Възлага да се направи нов едноседмичен мониторинг след приключване на изборите.  

 

- Доклад от дирекция Мониторинг и анализи относно осъществено наблюдение на аудио-

визуална услуга Home One TV. 

 

Цветелина Стойкова – старши инспектор, представи доклада (Приложение 5). 

 

Бетина Жотева благодари за чудесния доклад и определи както него, така и презентацията 

като впечатляващи. Съгласна е с предложените мерки и, като в предния доклад, предлага да 

бъде изпратено писмо и поиска мнението на своите колеги. 

Соня Момчилова отговори, че е съгласна с това да се пише писмо преди да се премине към 

някакъв санкционен режим и уточни, че коментарът ѝ не е инспириран от някакъв 

институционален реваншизъм. И тук проблемът, който вижда, е същият - първо, в 

наименованието се вижда чуждица и освен това, биха могли и на арамейски или някой от 

мъртвите езици да си излъчват предаванията и програмата, но тя лично се чувства изкушена 

и ѝ е любопитно какви са чисто търговските им интереси, от какви съображения са водени в 

управленските си решения.  

Бетина Жотева уточни, че този въпрос може да бъде зададен в писмото и даде думата за 

други изказвания.  

Розита Еленова: Харесвам доклада – и този, и другия, обаче, колеги, с оглед търговската 

част, намирам проблемен тренд. Това са нови доставчици, заедно се стремим среда да бъде 

обогатена, разнообразена, а всъщност виждаме канали, които са някакъв вид телешоп. Така 

че поведението, което констатират двата доклада, е обезпокоително. Вие казахте, госпожо 

Жотева, че ще се пише писмо? Ако така сте решили, ще подкрепя, но колегата Стойкова каза, 

че ще се върви по реда на закона… 

Бетина Жотева отговори, че това ще е така по отношение на констатираните нарушения и 

добави, че едното не отрича другото. 

Розита Еленова: Така че за поредица от нарушения чуваме ние тук, поредица. Ако едно от 

нещата не са догледали, но то поредица от нарушения и в различни аспекти. Обезпокоителна 

е ситуацията. По-скоро тенденцията, иначе ситуацията, предполагам, че ще я овладеем. 

Благодаря. 
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Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да се изпрати писмо до доставчика с обръщане на внимание 

върху констатираното несъответствие.  

Относно нарушенията на чл. 12 и чл. 75, ал. 1 от ЗРТ, да се предприемат действия по реда на 

надзора. 

Възлага да се направи отново едноседмичен мониторинг след приключване на изборите.  

 

- Доклад от дирекция Мониторинг и анализи относно осъществено наблюдение на аудио-

визуална услуга Home Mall TV. 

 

Цветелина Стойкова – старши инспектор, представи доклада (Приложение 6). 

 

Бетина Жотева коментира, че би следвало да си променят лицензията. 

София Владимирова попита дали има вариант на всички тези доставчици да им се каже, че 

те са кандидатствали в Съвета за електронни медии с едни определени документи. Одобрява 

това, че е направен този мониторинг, който би трябвало да продължи. Поздрави за това, че е 

намерено време и възможност за реализацията на това наблюдение, обаче отбеляза, че ако 

доставчикът има друга творческа гледна точка, тя респектира това, но то следва да бъде 

отразено документално в Съвета за електронни медии. 

Бетина Жотева помоли в писмата да се обърне внимание на това. 

Розита Еленова: Кандидатите трябва да се отнасят сериозно към документацията , която 

предлагат в Съвета и при това неглижиращо поведение, съм против среща. Има си документи 

и изисквания. А пък за този тотален хаос, в който се работи – нямам думи - да обявяваш 

някаква програма, а тя въобще да не съществува. 

София Владимирова уточни, че те биха могли да си я сменят по всяко време, няма никакъв 

проблем в това. 

Бетина Жотева изказа поздравления за доклада. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да се изпрати писмо до доставчика с обръщане на внимание 

върху констатираното несъответствие.  

Относно нарушенията на чл. 7 от ЗРТ да се предприемат действия по реда на надзора. 

 

- Доклад от дирекция Мониторинг и анализи относно осъществено наблюдение на аудио-

визуална услуга БТВ и Нова телевизия. 

 

Цветелина Стойкова – старши инспектор, представи доклада (Приложение 7). 

 

София Владимирова попита дали си спонсорират новините. 

Цветелина Стойкова потвърди и уточни, че спонсорската заставка е преди шапка Новини. 

Бетина Жотева благодари за доклада и добави, че той е за информация. Коментира, че 

наистина това със спонсорирането на новините е някакво новаторство. 

Галина Георгиева също счита това за новаторски подход, може би не до толкова, но и 

съветниците, и администрацията, стават свидетели на един вид техническа еволюция на 

услугите и, ако СЕМ е подготвил обществена поръчка за системата си за мониторинг, където 

са заложени начало и край на определено предаване, свързано с това какво е посочено в EPG-

то, днес ставаме свидетели на това, че три минути по-рано старт на едно предаване ще окаже 
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влияние върху записа, който след това от отдел Мониторинг ще гледат. Госпожа Георгиева 

продължи с това, че в същата хронология ще бъде записана и цялата новинарска емисия, като 

тя ще включва и спонсорските заставки, и рекламния блок.  

Бетина Жотева добави, че зрителите изразяват силното си недоволство от това, че като си 

пуснат телевизора в 19:00 часа, вече са минали първите две новини. 

Соня Момчилова обяви, че нещо друго също я тревожи, а именно, творческото доразвитие 

на формата на новините, което се случва паралелно в двете медии. Отбеляза, че за пореден 

път се наблюдава и такова тематично дублиране на слотове и в двете телевизии, за което ще 

ѝ е любопитно да чуе съображенията. 

Бетина Жотева уточни, че би могло да се организира онлайн среща и с двете медии, но счита, 

че сега, заради провеждането на избори, моментът не е подходящ.  

София Владимирова се съгласи, че това не е спешно. 

Бетина Жотева подчерта, че това не са нови доставчици и те са много наясно какво трябва 

да се прави и какво не трябва. 

София Владимирова допълни, че именно затова смята, че е уместно Съветът да поиска среща 

с доставчиците и да дискутира тези въпроси. 

Бетина Жотева благодари и помоли да се отбележи, че предстои разговор с двата доставчика. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Приема доклада. След изборите за народни представители и 

президент да бъде организирана среща с БТВ Медиа Груп ЕАД и Нова Броудкастинг Груп 

ЕООД. 

 

- Доклад от дирекция Мониторинг и анализи относно осъществено наблюдение на 

радиоуслуга Ривър ФМ. 

 

Росица Ефтимова – старши инспектор, представи доклада (Приложение 8). 

 

Бетина Жотева отбеляза, че не знае какво ще си говори СЕМ с този собственик, след като го 

издирват месеци наред, за да се връчи писмо. Въпреки това, счита за прибързано да се 

изпратят указания веднага. 

София Владимирова се съгласи, че все пак става дума за малък регионален доставчик и 

предположи, че изпитват трудности. Предложи да се изпрати писмо и, ако те не могат да се 

справят с общ политематичен профил, да го променят. Уточни, че не говори за санкция, 

говори за писмо – да се види дали могат да изпълнят ангажиментите си, и ако не могат, тогава 

да се пристъпи към указания. 

Бетина Жотева попита дали са с политематичен профил.  

Росица Ефтимова потвърди. 

София Владимирова изрази предположение, че вероятно трудно биха издържали на 

политематичен профил. 

Розита Еленова: Този стил поведение не е професионално – да чуем оплакванията, след като 

някой е хванат в нарушение. Аз съм с огромна съпричастност към това, че малките доставчици 

имат огромни затруднения и ние сме длъжни да поддържаме това многообразие. Но, все пак, 

те биха могли да потърсят помощ предварително, не след като бъде направена проверка и 

засечен проблем. Ние втора година сме в ситуация на пандемия и ще влезем в трета. Този стил 

поведение никак не е професионално, както и не е коректно към Съвета за електронни медии. 

Благодаря. 
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Бетина Жотева обяви, че ще подкрепи изпращането на писмо. 

София Владимирова уточни, че нейната идея е на всички тези доставчици, след като 

приключат изборите, да им се направи мониторинг след като са си получили писмата. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да се изпрати писмо до доставчика за констатациите относно 

неспазване на профила и програмните параметри, заложени в лицензията.   

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклади от Обща администрация относно: 

 

а) обявяване на обществена поръчка за доставка на компютърно оборудване 

 

Емилия Станева – главен секретар, представи доклада (Приложение 9). 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Одобрява предложените проекти на Техническа 

спецификация и Обявление. Възлага на председателя да  предприеме необходимите действия 

за подготовка, откриване и провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка с 

предмет „Доставка и гаранционна поддръжка на компютърно оборудване”. 

 

б) услуги, необходими за дейността на СЕМ 

Емилия Станева – главен секретар, представи доклада (Приложение 10 и Приложение 11). 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Одобрява офертата на фирма Изокомфорт ЕООД за 

извършване на ремонтни дейности на 5-ти и 6-ти етажи. 

 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Одобрява поетапната смяна на ламината в част от работните 

помещения. 

 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Одобрява извършване на разходи за подмяна на негодно за 

ползване обзавеждане на работните помещения, съгласно нуждите на СЕМ. 

 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Одобрява да бъдат поръчани за изработване рекламни 

материали по повод 20-годишнината на СЕМ. 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИИ: 

 

- Доклад от Мария Николова с информация за 54-то пленарно заседание на EPRA 

(Приложение 12). 

Бетина Жотева коментира, че на тези заседания на EPRA има прекрасни презентации на 

различни теми, по които се дискутира, и попита дали Съветът разполага с тях. Допълни, че 
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там е мястото, където колеги от различни европейски регулаторни органи, а и други учени и 

всякакви общественици, презентират свои проучвания, изследвания, които винаги са много 

интересни и са свързани не само с медийна грамотност, а и с ковид, с детска реклама, 

абсолютно цялата сфера. Зададе въпрос дали този път е имало такива презентации, и ако има 

да бъдат изпратени на членовете. 

Мария Николова отговори, че в първата част от 54-тата годишна среща е имало презентации 

от различни европейски регулаторни органи и е направено уточнение, че ще бъдат изпратени 

впоследствие до всички регулаторни органи. Междувременно, на 21-ви октомври се е 

състояла специална сесия, на която са представени вече наистина пълни доклади, някои от 

които по 200 страници. Те са разпратени до всички участници и са разглеждани различни 

теми.  

Бетина Жотева помоли, когато дойдат всички презентации да бъдат публикувани в базата 

данни, за да бъдат достъпни, и на който му е интересно, да ги свали и да си ги чете.  

Решение:  

СЕМ прие за информация. 

 

- Доклад от Райна Радоева относно писмо от Комисията за регулиране на съобщенията за 

организиране на среща с Фокус-Нунти ООД (Приложение 13). 

Решение:  

СЕМ прие за информация. 

 

- Покана от ОССЕ за участие в кръгла маса (Приложение 14). 

 

Бетина Жотева се обърна към колегите си, ако някой проявява желание да вземе участие в 

организираната от ОССЕ кръгла маса за медийните регулатори, да информира секретариата, 

за да бъде регистриран в срок - 27 октомври. 

  

  

- Заповед на министъра на културата за сформиране на работна група (Приложение 15). 

Решение:  

СЕМ прие за информация. 

 

 

Бетина Жотева закри заседанието. 

 

 

 

Материали, приложени към Протокол № 31 

1.        Дневен ред; 

2.        Доклад от Райна Радоева с изх. № ЛРР-15 30-04-27/ 20.10.2021 г.; 

3.        Доклад от Кр. Димитров с изх. № ПД-09 23-00-5/ 20.10.2021 г.; 

4.        Доклад от Ек. Василева с изх. № НД-04 30-07-65/ 19.10.2021 г.; 

5.        Доклад от Цв. Стойкова с изх. № НД-04 30-07-67/ 20.10.2021 г.; 

6.        Доклад от Цв. Стойкова с изх. № НД-04 30-07-68/ 20.10.2021 г.; 

7.        Доклад от Цв. Стойкова с изх. № НД-04 30-04-66/ 20.10.2021 г.; 

8.        Доклад от Р. Ефтимова с изх. № НД-04 30-07-64/ 19.10.2021 г.; 



9 
 

9.        Доклад от Е. Димитров и Р. Герасимов с изх. № АСД-09 30-08-67/ 21.10.2021 г.; 

10. Доклад от М. Андреева и Н. Николова с изх. № АСД-09 30-08-62/ 20.10.2021 г.; 

11. Доклад от М. Андреева и Н. Николова с изх. № АСД-09 30-08-63/ 20.10.2021 г.; 

12. Доклад от М. Николова с изх. № МД-06 30-11-65/ 19.10.2021 г.; 

13. Доклад от Р. Радоева с изх. № ЛРР-15 30-04-26/ 20.10.2021 г.; 

14. Покана с вх. № РД-20 04-02-6/ 12.10.2021 г.; 

15. Писмо с вх. № РД-20 04-04-19/ 20.10.2021 г. 

 

  

 

 

Бетина Жотева 

Председател на СЕМ  

 

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

 

 

…………….. 

 

Галина Георгиева  

    

   ……….….….….  

     

    Розита Еленова  

            

            ..…………… 

 

 

Соня Момчилова          ………….….….. 

 

 

 

 

 

Старши специалист:       …………………   

Мария Гинина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


