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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 

 

№ 38 

 

от редовно заседание, състояло се на 22.12.2021 г. 

 

 

 

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

Момчилова, София Владимирова 

 

Начало на заседанието: 13.00 часа, водено от Бетина Жотева 

Съставил протокола – Мария Гинина 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

дейност относно: 

а) заявление за регистрация по реда на чл. 125а от ЗРТ от Еспи Консулт Онтарио ЕООД; 

б) заявление за вписване на доставчик на нелинейна медийна услуга по реда на чл. 125ж от 

ЗРТ от Инвиво Ентъртейнмънт ЕООД; 

в) уведомителни писма от Нова Броудкастинг Груп ЕООД,  СОК Камчия ЕАД, Ефишънси 

Фърст Медия ООД, ТВ Сат Ком ЕООД, Детелина медия ООД, Дарик радио АД, Дарик 90 

София ЕООД, МК Студио ЕООД; 

г) образувани административнонаказателни производства с АУАН № НД-01-24, № НД-01-27 

и № НД-01-28, трите от 2021 г.; 

д) изменение на Правилник за реда за установяване на административни нарушения и налагане 

на административни наказания от съвета за електронни медии; 

е) писмо от Министерство на културата във връзка с проект на ЗИД на ЗАПСП; 

ж) информация за пленарно заседание на ЕРГА. 

Вносител: Доротея Петрова  

Докладва: Райна Радоева, Красимир Димитров, Мария Белчева  

2. Доклади от дирекция Обща администрация относно услуги, необходими за дейността на 

Съвета за електронни медии. 

Вносител: Незабравка Николова 

Докладва: Евгени Димитров 

 

Разни 
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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) заявление за регистрация по реда на чл. 125а от ЗРТ от Еспи Консулт Онтарио ЕООД  

 

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 констатираните пропуски в 7-дневен срок. 

 

б) заявление за вписване на доставчик на нелинейна медийна услуга по реда на чл. 125ж от 

ЗРТ от Инвиво Ентъртейнмънт ЕООД 

 

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

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да се изпрати писмо до доставчика с указание, че в публичния 

регистър на СЕМ има вече вписана нелинейна услуга с идентично наименование, заявена от 

друг доставчик.  

 

в) уведомителни писма от Нова Броудкастинг Груп ЕООД,  СОК Камчия ЕАД, Ефишънси 

Фърст Медия ООД, ТВ Сат Ком ЕООД, Детелина медия ООД, Дарик радио АД, Дарик 90 

София ЕООД, МК Студио ЕООД 

 

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

 

- Нова Броудкастинг Груп ЕООД 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да се отразят в Публичния регистър настъпилите промени, 

свързани с органите на управление на Нова Броудкастинг Груп ЕООД, Радио Експрес АД, 

Радио Веселина ЕАД, Витоша ФМ ЕООД, Агенция Атлантик ЕООД и Агенция Витоша ЕООД. 

 

- СОК Камчия ЕАД 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да се отразят в раздел Първи на Публичния регистър 

промените относно органите на управление на СОК Камчия ЕАД. 

 

- Ефишънси Фърст Медия ООД 
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Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Изменя регистрацията, съгласно удостоверение № ЛРР-02-4-

146-01, на Ефишънси Фърст Медия ООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга с 

наименование WNESS, като променя седалището и адреса на управление.  

Изменя регистрацията, съгласно удостоверение № ЛРР-02-4-146-02, на Ефишънси Фърст 

Медия ООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга с наименование Soul&Pepper TV, 

като променя седалището и адреса на управление.  

Да се отразят промените относно адреса на управление и органите на управление на 

доставчика в Публичния регистър на СЕМ. 

 

- ТВ Сат Ком ЕООД 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Изменя регистрацията на ТВ Сат Ком ЕООД за доставяне на 

аудио-визуална медийна услуга с наименование ТВ Сат Ком, както следва: променя в 

наименованието правно-организационната форма от ООД на ЕООД; променя седалището и 

адреса на управление.  

Да се отразят промените относно наименованието, адреса на управление и органите на 

управление на доставчика в раздел Първи Публичния регистър на СЕМ. 

 

- Детелина медия ООД 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да се отразят в раздел Първи на Публичния регистър 

промените относно органите на управление на Детелина Медия ООД. 

 

- Дарик радио АД 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да се отразят в раздел Трети на Публичния регистър 

промените относно органите на управление на Дарик радио АД. 

 

- Дарик 90 София ЕООД 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да се отразят в раздел Трети на Публичния регистър 

промените относно органите на управление на Дарик 90 София ЕООД. 

 

- МК Студио ЕООД 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Изменя общите и специалните условия на Индивидуална 

лицензия за доставяне на радиоуслуга № ЛРР-01 1-080-01 с наименование РАДИО МАЯ, както 

следва: Наименованието на доставчика се променя  от МК Студио ЕООД на МК Студио ООД. 

Всички останали разпоредби на Индивидуална лицензия № ЛРР-01 1-080-01 остават 

непроменени. 
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Изменя общите и специалните условия на Индивидуална лицензия за доставяне на 

радиоуслуга № ЛРР-01 1-080-02 с наименование РАДИО МАЯ, както следва: Наименованието 

на доставчика се променя  от МК Студио ЕООД на МК Студио ООД. Всички останали 

разпоредби на Индивидуална лицензия № ЛРР-01 1-080-02 остават непроменени. 

Да се отразят промените в раздел Трети на Публичния регистър на СЕМ. 

 

г) образувани административнонаказателни производства с АУАН № НД-01-24, № НД-01-27 

и № НД-01-28, трите от 2021 г. 

 

- АУАН № НД-01-24 от 2021 г. 

 

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

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Прекратява административнонаказателното производство с 

мотивирана резолюция на основание чл. 54 от ЗАНН. 

 

- АУАН № НД-01-27 от 2021 г. 

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

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: По производството срещу УКВ ПРАКТИКА ЕООД за 

нарушение на чл. 7, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията, случаят е приет за маловажен. 

 

- АУАН № НД-01-28 от 2021 г. 

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

 

Решение:  

СЕМ реши с  3 (три) гласа „за“ и 2 (два) гласа „въздържал се“ /София Владимирова и 

Галина Георгиева/: Възлага на председателя на СЕМ да издаде наказателно постановление 

на Нова Броудкастинг Груп ЕООД за нарушение на чл. 82, ал. 4 от Закона за радиото и 

телевизията. 

Размерът на санкцията да бъде определен над минимума, предвиден за този вид нарушение. 

 

д) изменение на Правилник за реда за установяване на административни нарушения и налагане 

на административни наказания от съвета за електронни медии 

 

Доротея Петрова – директор СА ЛРПР и МД, представи доклада (Приложение 6). 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Приема предложените промени в Правилника за реда за 

установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания от 

Съвета за електронни медии. 

 

е) писмо от Министерство на културата във връзка с проект на ЗИД на ЗАПСП 
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Доротея Петрова – директор СА ЛРПР и МД, представи доклада (Приложение 7). 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Прие доклада. Да се потвърди изразеното вече становище на 

Съвета за електронни медии във връзка с проект на ЗИД на ЗАПСП. 

 

ж) информация за пленарно заседание на ЕРГА 

 

Мария Белчева – главен експерт, представи доклада (Приложение 8). 

 

Госпожа Белчева предостави на всички съветници документа за международно 

сътрудничество – формуляр, чрез който ще се осъществява обмен на информация по всички 

международни въпроси. 

 

Галина Георгиева поиска информация относно комуникацията с платформата TikTok. 

Мария Белчева отново отбеляза, че цялата концепция TikTok, YouTube, Facebook е – първо 

към платформата, след което, в случай че платформата отреагира неадекватно, тогава се сезира 

регулаторът в страната, която в конкретния случай е Ирландия. Обърна внимание, че и там 

предстоят промени – създаването на нов орган, и това е причината, поради която това е все 

още в сферата на аналитичния разговор, какъвто е характерен за западните държави членки на 

Европейския съюз. 

Бетина Жотева се обърна към госпожа Белчева с въпрос дали е запозната с изказването на 

Вера Юрова, че се готви нова директива относно защита на журналистите в Европейския съюз. 

Мария Белчева отговори,  че е чула това изказване, касаещо подготовката на директива за 

свободата на журналистите. 

Бетина Жотева допълни, че от чутото тази директива за свободата на журналистите ще се 

основава на Директивата за аудио-визуалните медийни услуги. 

Мария Белчева потвърди и уточни, че Германия, Франция са страни, които много активно си 

държат на позицията. 

Бетина Жотева се съгласи с изложеното от госпожа Белчева и ѝ благодари, като напомни 

България да бъде записана за участие и в трите подгрупи на ERGA.  

 

Решение:  

СЕМ прие доклада. 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклади от дирекция Обща администрация относно услуги, 

необходими за дейността на Съвета за електронни медии 

 

- Възлагане на проучвания 

 

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

 

София Владимирова попита в какъв срок следва да се определят темите от страна на Съвета. 

Бетина Жотева отговори, че подборът на темите зависи изцяло от СЕМ. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да бъде сключен договор с Екзакта Рисърч Груп ЕООД за 

възлагане на програма от изследвания на дейността на доставчиците на медийни услуги и на 
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техните медийни услуги. Срокът на договора да е за периода декември 2021 г. – май 2022 г., 

като в този период, след възлагане на задание с конкретна тема, агенцията ще реализира до 

три проучвания. 

 

- Лицензии за Microsoft Office 
 

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

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Одобрява офертата на Сенетик България ЕООД за 55 броя 

Microsoft Office 365 Apps for Business едногодишни лицензии. 

 

- Колокация на хардуера на новата система за мониторинг и поддържане на действащата 

интегрирана система за мониторинг 

 

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

 

Галина Георгиева отбеляза, че Евролинк АД не съществуват като доставчик. 

Евгени Димитров уточни, че е допусната техническа грешка при изписване на фирмата, за 

което се извини. 

Галина Георгиева зададе въпрос чия е преценката относно това, че Системата няма нужда от 

защита от DDoS атаки. 

Евгени Димитров отговори, че сумата за защита от DDoS атаки не е малка. 

Галина Георгиева уточни, че въпросьт ѝ е не колко ще струва, а кой е преценил, че Системата 

няма нужда от защита от DDoS атака – дали това е представител на фирмата, която ще 

внедрява Системата или IT-специалисти на СЕМ. 

Евгени Димитров отговори, че темата е била комуникирана с фирмата, при което е уточнено, 

че Системата ще бъде заключена, да бъде достъпвана само от СЕМ и, разбира се, от хората, 

които я поддържат, и тогава няма да има достъп и съответно няма да може да бъде атакувана, 

защото няма да е отворена. В Системата няма да могат да влизат други потребители, за да 

могат да правят тези атаки. Трябва някой да влезе в територията на СЕМ и оттук да атакува 

сървъра на Съвета. Обобщи, че въз основа на това е преценено, че не е целесъобразно да се 

разходват не малко средства за тази защита. 

Галина Георгиева благодари за отговора. 

Розита Еленова: Намирам резонен въпроса на госпожа Георгиева, обаче не чух отговор на 

този въпрос? 

Бетина Жотева поиска да се внесе повече яснота относно това дали СЕМ трябва да отговаря 

на този въпрос за DDoS атаки или хората, които внедряват Системата, и в случай, че са те, би 

могло да се отправи запитване към тях относно необходимостта от такава защита.  

Галина Георгиева отговори, че Съветът има отговорност да си приведе в съответствие 

документите, да има създадена организация по тази тема, а именно: кой за какво отговаря, как 

се действа в рискови ситуации, каква Система трябва да бъде интегрирана, на какви 

минимални изисквания трябва да отговаря. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Одобрява офертата на Телепойнт АД за колокиране на 

хардуера на новата система за мониторинг и поддържане на действащата интегрирана система 

за мониторинг. 
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- Граждански договор 

 

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

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да бъде сключен граждански договор с експерт – Бойко 

Трифонов, за поддържане на действащата интегрирана система за мониторинг. 

 

 

 

Бетина Жотева закри заседанието. 

 

 

Материали, приложени към Протокол № 38 

1. Дневен ред; 

2. Доклад от Р. Радоева с изх. № ЛРР-15 30-04-31/ 20.12.2021 г.; 

3. Доклад от Кр. Димитров с изх. № НД-02 19-00-78/ 17.12.2021 г.; 

4. Доклад от Кр. Димитров с изх. № НД-02 20-00-27/ 17.12.2021 г.; 

5. Доклад от Кр. Димитров с изх. № НД-02 19-00-85/ 17.12.2021 г.; 

6. Доклад от Д. Петрова с изх. № ЛРР-15 30-04-30/ 17.12.2021 г.; 

7. Доклад от Д. Петрова с изх. № РД-20 04-04-20/ 21.12.2021 г.; 

8. Доклад от М. Белчева с изх. № МД-08 30-11-69/ 20.12.2021 г.; 

9. Доклад от Е. Димитров с изх. № АСД-09 30-08-81/ 20.12.2021 г.; 

10.Доклад от Е. Димитров с изх. № ИО-04 30-08-82/ 21.12.2021 г.; 

11.Доклад от Н. Николова с изх. № БФ-22 30-06-116/ 21.12.2021 г. 

 

  

 

 

Бетина Жотева 

Председател на СЕМ  

 

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

 

 

…………….. 

 

Галина Георгиева  

    

   ……….….….….  

     

    Розита Еленова  

            

            ..…………… 

 

 

Соня Момчилова          ………….….….. 

 

 

  

 

 Старши специалист:       …………………   

  Мария Гинина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


