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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 

 

№ 36 

 

от редовно заседание, състояло се на 24.11.2021 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) уведомително писмо от КОД Медия енд Ентъртейнмънт Груп ООД за промяна в регистрираните 

обстоятелства; 

б) поправка на явна фактическа грешка.  

Вносител: Доротея Петрова  

Докладва: Райна Радоева 

 

2. Доклади от дирекция Обща администрация относно: 

а) приемане на нов Етичен кодекс на служителите в администрацията на Съвета за електронни 

медии; 

б) допълнение на Счетоводната политика на Съвета за електронни медии 

Вносител: Емилия Станева 

Докладват: Ива Георгиева, Незабравка Николова 

 

  

Разни 

- отпуска на председателя на СЕМ 
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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) уведомително писмо от КОД Медия енд Ентъртейнмънт Груп ООД за промяна в регистрираните 

обстоятелства; б) поправка на явна фактическа грешка.  

 

а) Уведомително писмо от КОД Медия енд Ентъртейнмънт Груп ООД за промяна в 

регистрираните обстоятелства. 

 

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. 16 и 16а, във връзка с чл. 125а, ал. 5 

и чл. 125к, ал. 4 от Закона за радиото и телевизията,  

І. Изменя Удостоверение № ЛРР-02-4-161-01 за доставяне на аудио-визуална медийна услуга с 

наименование „Code Fashion”, разпространявана чрез кабелни електронни съобщителни и 

спътникови мрежи на територията на страната, като седалището и адресът на управление на 

доставчика се променят на гр. София, СО – район Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. Емил Берсински 

№ 12.  

ІІ. Изменя Удостоверение № ЛРР-02-4-161-02 за доставяне на аудио-визуална медийна услуга с 

наименование „CODE HEALTH TV”, разпространявана чрез кабелни електронни съобщителни и 

спътникови мрежи на територията на страната, като седалището и адресът на управление на 

доставчика се променят на гр. София, СО – район Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. Емил Берсински 

№ 12.         

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

 

б) поправка на явна фактическа грешка.  

 

Директор на дирекция СА ЛРПР и МД Доротея Петрова представи доклада. (Приложение 2б) 

 

 

Решение:  

СEМ реши с 5 (пет) гласа „за“ : на основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния 

кодекс и чл. 32, ал. 1, т. 18 от Закона за радиото и телевизията поправя допусната грешка в Решение 

№ РД-05-97 от 17.11.2021  г., като навсякъде в Решението вместо честота 97.6 MHz да се чете 96.7 

MHz. 

За решението да бъдат уведомени заинтересованите лица. 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклади от дирекция Обща администрация относно: 

а) приемане на нов Етичен кодекс на служителите в администрацията на Съвета за електронни 

медии; 
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б) допълнение на Счетоводната политика на Съвета за електронни медии 

 

а) приемане на нов Етичен кодекс на служителите в администрацията на Съвета за 

електронни медии. 

Главен експерт човешки ресурси Ива Георгиева представи доклада. (Приложение 3а) 

 

Решение:  

СEМ реши с 5 (пет) гласа „за“ : прие нов Етичен кодекс на служителите в 

администрацията на Съвета за електронни медии. 

 

 

б) допълнение на Счетоводната политика на Съвета за електронни медии. 

 

Главен счетоводител Незабравка Николова представи доклада. (Приложение 3б) 

 

Решение:  

СEМ реши с 5 (пет) гласа „за“ : прие допълнение на Счетоводната политика на Съвета за 

електронни медии. 

 

Бетина Жотева много се радва, че вследствие на одитния екип се е разбрало, че телевизорите в 

СЕМ са средство за работа, а не за удоволствие. Изключително е доволна, че това  все пак накрая 

на нейния шестгодишен мандат се е разбрало, за което безкрайно благодари.   

 

 

ПО ТОЧКА РАЗНИ: 

- отпуска на председателя на СЕМ 

 

Решение:  

СEМ реши с 5 (пет) гласа „за“ : Галина Георгиева – член на СЕМ да замества Бетина Жотева - 

председател на СЕМ по време на платен годишен отпуск в периода от 29.11. до 03.12.2021 г. и  

Розита Еленова – член на СЕМ да замества Бетина Жотева – председател на СЕМ по време на 

платен годишен отпуск в периода от 10.12 до 16.12. 2021 г. включително.  

 

- доклад относно услуги, необходими за дейността на СЕМ. 

Решение:  

СEМ реши с 5 (пет) гласа „за“ : да се предприемат съответните действия за удължаване срока на 

договорите, описани в доклада.  

 

Материали, приложени към Протокол № 36 

1. Дневен ред. 

2. Доклад от Р. Радоева с изх. № ЛРР-15 30-04-29/22.11.2021 г.  
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3. Доклад от И. Георгиева с изх. № АСД -09 30-08-74/22.11.2021 г. 

4. Доклад от Н. Николова с изх. № БФ-22 30-06-114/22.11.2021 г.  

5. Доклад от Н. Николова с изх. № БФ-22 30-06-115/24.11.2021 г. 

 

 

Бетина Жотева 

Председател на СЕМ  

 

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

 

 

…………….. 

 

Галина Георгиева  

    

   ……….….….….  

     

    Розита Еленова  

            

            ..…………… 

 

 

Соня Момчилова          ………….….….. 

 

 

 

Старши специалист:       …………………   

Вера Данаилова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


