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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 

 

№ 35 

 

от редовно заседание, състояло се на 17.11.2021 г. 

 

 

 

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

Момчилова, София Владимирова 

 

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 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) заявление от ТВ1 България ЕООД за изменение на регистрацията за доставяне на аудио-

визуална медийна услуга „TV 1”; 

в) заявление от Бойкос ЕООД и Агенция Атлантик ЕООД за изменение и прехвърляне на 

разрешение за осъществяване на електронни съобщения, препратено от Комисията за 

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

г) заявление по Закона за достъп до обществена информация; 

д) предоставени планове за достъпност от  доставчици на медийни услуги, в съответствие с 

изискванията на чл.8а от Закона за радиото и телевизията; 

е) административнонаказателно производство, образувано с АУАН № НД-01-25/2021 г. 

Вносител: Доротея Петрова 

Докладват: Райна Радоева, Диляна Кирковска, Красимир Димитров 

 

Разни 

- Доклад от дирекция Лицензионни, регистрационни, правни режими и международна 

дейност относно писмо от Министерство на културата във връзка с проект на ЗИД на 

ЗАПСП. Докладва Диляна Кирковска. 
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- Доклад от дирекция Лицензионни, регистрационни, правни режими и международна 

дейност относно писмо от Профон за провеждане на среща. Докладва Райна Радоева 

- Доклад от Обща администрация относно изменение на Заповед № РД-13-4/ 28.01.2021 

г. Докладва Незабравка Николова 

 

Информации  

- Уведомление от генералния директор на БНР за предстояща командировка в чужбина. 

 

Бетина Жотева откри заседанието и подложи на обсъждане дневния ред. 

Решение:  

СEМ реши с 5 (пет) гласа „за“ : прие 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; б) заявление от ТВ1 България ЕООД за изменение на регистрацията за 

доставяне на аудио-визуална медийна услуга „TV 1”; в) заявление от Бойкос ЕООД и Агенция 

Атлантик ЕООД за изменение и прехвърляне на разрешение за осъществяване на електронни 

съобщения, препратено от Комисията за регулиране на съобщенията на основание чл. 30, т. 13 

от Закона за електронните съобщения;  г) заявление по Закона за достъп до обществена 

информация; д) предоставени планове за достъпност от  доставчици на медийни услуги, в 

съответствие с изискванията на чл.8а от Закона за радиото и телевизията; е) 

административнонаказателно производство, образувано с АУАН № НД-01-25/2021 г. 

 

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. 

 

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

2а) 

 

Решение:  

СEМ реши с 5 (пет) гласа „за“ : на основание чл. 32, ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 109, ал. 1 и 

чл. 125 от Закона за радиото и телевизията и чл. 5, т. 4 от Тарифата за таксите за радио- и 

телевизионна дейност,  

I. Изменя Индивидуална лицензия № 1-002-01-04, издадена на Радиокомпания Си.Джей ООД  

за доставяне на радиоуслуга с наименование „ЕНДЖОЙ/N-JOY” на територията на гр. 

Монтана, както следва: Срокът на лицензията се удължава с 15 години, считано от 16.04.2022 

година. Всички останали разпоредби на Индивидуална лицензия № 1-002-01-04 остават 

непроменени. 

II. Изменя Индивидуална лицензия № 1-002-01-05, издадена на Радиокомпания Си.Джей ООД 

за доставяне на радиоуслуга с наименование „ЕНДЖОЙ/N-JOY” на територията на гр. 

Габрово, както следва: Срокът на лицензията се удължава с 15 години, считано от 16.04.2022 

година. Всички останали разпоредби на Индивидуална лицензия № 1-002-01-05 остават 

непроменени. 

 

На основание чл. 5, т. 4 от ТТРТД, Радиокомпания Си.Джей ООД дължи две такси в размер на 

по 2000 (две хиляди) лева за удължаване срока на лицензиите, или общо 4000 (четири хиляди) 

лева.  
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Длъжностни лица на СЕМ да отразят промените в Публичния регистър на СЕМ.  

Да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията с оглед предприемане на 

съответните действия за удължаване срока на издадените от нея разрешения за осъществяване 

на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово 

радиоразпръскване № 00131/ 10.04.2008 г. на територията на гр. Монтана и № 00130/ 

10.04.2008 г. за територията на гр. Габрово в съответствие с чл. 125, ал. 3 от Закона за радиото 

и телевизията.  

 

б) заявление от ТВ1 България ЕООД за изменение на регистрацията за доставяне на 

аудио-визуална медийна услуга „TV 1” 

 

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

2б) 

 

Решение:  

СEМ реши с 5 (пет) гласа „за“: на основание чл. 32, ал. 1, т. 16а и т. 16, във връзка с чл. 125а, 

ал. 5 и чл. 125к, ал. 4 от Закона за радиото и телевизията изменя регистрацията за доставяне 

на аудио-визуална медийна услуга с наименование „TV 1“, както следва: Заличава като 

доставчик на медийната услуга Естейт ТВ ЕООД и вместо него вписва ТВ1 България ЕООД, 

седалище и адрес на управление: гр. София 1324, СО р-н Люлин, ж.к. Люлин 7, бл. 765, вх. А, 

ап. 4. 

На ТВ1 България ЕООД да бъде издадено ново удостоверение за регистрация. 

Длъжностни лица на СЕМ да отразят промените в Публичния регистър на СЕМ.  

 

в) заявление от Бойкос ЕООД и Агенция Атлантик ЕООД за изменение и прехвърляне 

на разрешение за осъществяване на електронни съобщения, препратено от Комисията за 

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

съобщения;   

 

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

2в) 

 

Решение:  

СEМ реши с 5 (пет) гласа „за“: на основание чл. 32, ал. 1, т. 18 от Закона за радиото и 

телевизията, във връзка с чл. 30, т. 13 от Закона за електронните съобщения. 

I. Не възразява Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване разпоредбите на Закона 

за електронните съобщения, да измени Разрешение № 00418-004/ 14.11.2013 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 Видин, честота 96.7 MHz, издадено на ЕТ НЕМ-Генов – 

Георги Генов, както следва:  

На заглавната страница и навсякъде в текста на Разрешението се изменя титулярът на 

разрешението от ЕТ НЕМ-Генов - Георги Генов на Бойкос ЕООД. 

Изменя се Приложение 2 „Размер, срокове и начин на заплащане на таксите".  

II.  Не възразява Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване на разпоредбите на 

Закона за електроните съобщения, да прехвърли Разрешение № 00418-004/ 14.11.2013 г. за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 

осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно 
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аналогово радиоразпръскване на територията на Видин, честота 96.7 MHz, от Бойкос ЕООД 

на Агенция Атлантик ЕООД, и да издаде ново на Агенция Атлантик ЕООД, с технически 

параметри на електронната съобщителна мрежа, посочени в Приложение към настоящото 

решение. 

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията.  

 

г) заявление по Закона за достъп до обществена информация. 

 

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

3) 

 

Решение:  

СEМ реши с 5 (пет) гласа „за“: Предоставя на Адвокатско дружество „Димитров, Петров и 

Ко“ пълен достъп до обществена служебна информация относно издадени от председателя на 

СЕМ в периода от 01.01.2016 г. до 31.08.2021 г. и влезли в сила наказателни постановления, с 

които се налагат санкции на доставчиците на медийни услуги за извършени нарушения на 

разпоредбите на чл. 10, чл. 16, ал. 1 и чл. 17, ал. 2 от ЗРТ, чрез посочване на точен интернет 

адрес, където са публикувани данните.  

 

д) предоставени планове за достъпност от  доставчици на медийни услуги, в съответствие 

с изискванията на чл.8а от Закона за радиото и телевизията. 

 

Главен експерт Диляна Кирковска представи доклада. (Приложение 4) 

Бетина Жотева попита как според г-жа Кирковска са се справили доставчиците с тази 

сравнително нова задача. Те сами са изработили своите планове и какво още биха могли да 

свършат или като начало е добре.  

Диляна Кирковска смята, че добре са се справили, особено големите национални доставчици 

– БНТ, БТВ и Нова телевизия, които трябва да имат задължително жестов превод на една от 

емисиите им между 19.30 и 23 часа. Нова телевизия имат повече от една такава емисия със 

жестов превод. Г-жа Кирковска отчита, че по време на предизборната кампания е имало на 

повече територии жестов превод. Според нея големите доставчици изпълняват вече в доста 

добри темпове тези задължения и непрекъснато увеличават териториите с жестов превод или 

субтитри, например в синоптичната прогноза.  

Бетина Жотева смята, че това е много хубава новина и благодари за доклада.  

София Владимирова използва случая и първо благодари на г-жа  Кирковска за доклада. Ще 

го каже пак, когато се внесе доклада за предизборния мониторинг, но сега би искала да 

отбележи, че е имало един доставчик, който е осигурил жестомимичен превод през изборния 

ден - БТВ Медия Груп. Г-жа Владимирова не знае защо общественият доставчик така и не е 

откликнал на призива да обърне внимание и на тази аудитория. Споделя предложеното в 

доклада за промяна в лицензиите на двата обществени доставчика както, и че срокът, който си 

е дало Българското национално радио е доста дълъг. Според нея може би трябва да се поговори 

с тях да се обмисли по-кратък срок с оглед на това, че те вече трябваше да изпълняват тези 

изисквания. Поздравява големите търговски доставчици, че са обърнали внимание и са 

включили и тези аудитории в своята програма.  

Розита Еленова: И ще добавя, че се чувства нуждата от проактивност при обществените 

медии по тази много важна тема,  която и СЕМ винаги е застъпвал.  

Бетина Жотева уточни, че когато стартират производство за изменение на лицензиите ще 

имат възможност да подчертаят тази необходимост.  
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Решение:  

СEМ реши с 5 (пет) гласа „за“: Приема доклада, да се предприемат предложените в него 

действия, свързани с: 

1/ изменение на индивидуалните лицензии на БНТ с цел предвиждане на по-големи гаранции 

– като задължителни процентни параметри, за осигуряване на достъпност не само до 

информационните емисии, но и до актуално-публицистичните и други публицистични 

предавания, както и до други програмни елементи като развлекателните сегменти, както 

изчерпателно е посочено в чл. 8а, ал. 4 от ЗРТ; 

2/ уведомяване на доставчиците на аудио-визуални услуги, които не са предоставили планове,  

съгласно чл. 8а от ЗРТ, да предприемат съответните мерките, като им бъде определен срок за 

изпълнение;  

3/ организиране на онлайн среща с представителните организации на хора с увреден слух и 

зрение – Съюз на слепите и Съюз на глухите в България; на срещата да се поканят и 

представители на Националния съвет за интеграция на хора с увреждания към Министерския 

съвет. 

 

е) административнонаказателно производство, образувано с АУАН № НД-01-25/2021 г. 

 

 

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

4) 

 

 

Решение:  

СEМ реши с 5 (пет) гласа „за“: Възлага на председателя на СЕМ да издаде наказателно 

постановление на Телевизия Евроком ООД за нарушение на чл. 17а, ал. 1 от ЗРТ във връзка с 

т. 27 от Критериите по чл. 32, ал. 5 от ЗРТ( отм., ДВ, бр. 109/22.12.2020 г.) във връзка с § 57, 

ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗРТ. 

Размерът на санкцията да бъде определен към минимума.  

 

ПО ТОЧКА РАЗНИ: 

 

Доклад от дирекция Лицензионни, регистрационни, правни режими и международна 

дейност относно писмо от Министерство на културата във връзка с проект на ЗИД на 

ЗАПСП.  

 

Главен секретар Емилия Станева представи доклада. (Приложение 5) 

 

СЕМ  прие доклада. 

 

Доклад от дирекция Лицензионни, регистрационни, правни режими и международна 

дейност относно писмо от Профон за провеждане на среща.  

 

Главен секретар Емилия Станева представи доклада. (Приложение 6) 

 

СЕМ  прие доклада.  

Да се уведоми ПРОФОН, че след приключване на изборите ще се проведе среща. 
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Доклад от Обща администрация относно изменение на Заповед № РД-13-4/ 28.01.2021 г.  

 

 

Гл. счетоводител Незабравка Николова представи доклада. (Приложение 7) 

 

Розита Еленова: Подкрепям всяка инициатива на председателя, която е социално насочена 

към повишаване качеството на работата на служителите.  

Бетина Жотева благодари и подложи на гласуване предложението.    

 

 

 

Решение:  

СEМ реши с 5 (пет) гласа „за“ : Актуализира т. 2 в Заповед № РД-13-4/ 28.01.2021 г. 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИИ: 

 

 

Уведомление от генералния директор на БНР за предстояща командировка в чужбина 

(Приложение 8) 

Розита Еленова: Ще е добре, ако г-н Митев възстанови практиката - генералните директори 

да  представят доклади. От радиото винаги сме получавали добри доклади с много 

професионална информация.    

Бетина Жотева предложи да бъде уведомен г-н Митев, че съветниците очакват негов доклад 

за тази командировка, която е първата за последните две години.    

 

СЕМ прие за информация. 

 

 

 

Бетина Жотева закри заседанието.  

 

 

 

 

 

Материали, приложени към Протокол № 35 

 

 1.Дневен ред. 

 2.Доклад от Р. Радоева с изх. № ЛРР-15 30-04-28/15.11.2021 г.  

 3.Доклад от Кр. Димитров с изх. № ПД-09 23-00-4/15.11.2021 г. 

 4.Доклад от Д. Кирковска с изх. № РД-22 21-00-34/12.11.2021 г. 

 5.Доклад от Кр. Димитров с изх. № НД-02 19-00-79/15.11.2021 г. 

 6.Доклад от Д. Кирковска с изх. № РД-20 04-04-20/15.11.2021 г. 

 7.Доклад от Р. Радоева с изх. № НД-06 21-00-37/15.11.2021 г. 

 8.Доклад от Н. Николова с изх. № БФ-22 30-06-113/ 12.11.2021 г.  
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 9.Писмо от БНР с вх. № РД-21 17-00-24/11.11.2021 г.  

  

 

  

 

 

 

 

Бетина Жотева 

Председател на СЕМ  

 

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

 

 

…………….. 

 

Галина Георгиева  

    

   ……….….….….  

     

    Розита Еленова  

            

            ..…………… 

 

 

Соня Момчилова          ………….….….. 

 

 

 

Старши специалист:       …………………   

Вера Данаилова                


