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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 

 

№ 2 

 

от редовно заседание, състояло се на 02.02.2022 г. 

 

 

ПРИСЪСТВАТ: Бетина Жотева – председател, Розита Еленова, София Владимирова 

ОТСЪСТВАТ: Галина Георгиева, Соня Момчилова 

 

Начало на заседанието: 11.00 часа, водено от Бетина Жотева 

Съставил протокола – Мария Гинина 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

дейност относно: 

а) производство по чл. 125д, ал.1, т. 2 от Закона за радиото и телевизията за заличаване на 

регистрацията на Българе ТВ ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга; 

б) производство по чл. 121, ал.1, т. 3 от Закона за радиото и телевизията за прекратяване на 

индивидуална лицензия, издадена на Пинк БГ ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна 

услуга; 

в) заявление по чл. 125ж от Закона за радиото и телевизията от Инвиво Ентъртейнмънт ЕООД 

за вписване като доставчик на нелинейна медийна услуга. 

г) заявление по чл. 125з от Закона за радиото и телевизията от Май Фай АД за заличаване 

вписването му като доставчик на нелинейна медийна услуга.  

д) уведомително писмо от МК Студио ООД. 

Вносител: Доротея Петрова  

Докладва: Райна Радоева 

  

2. Доклади от дирекция Обща администрация относно: 

а) дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-13-86 от 18.11.2021 г. на председателя 

на СЕМ; 

б) откриване на производство за установяване на публични държавни вземания. 

Вносител: Емилия Станева 

Докладва Незабравка Николова 

 

Разни 

 

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

 

Решение:  

СЕМ реши с 3  (три) гласа „за”: приема дневния ред. 

 

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

международна дейност относно: 

 

а) производство по чл. 125д, ал. 1, т. 2 от Закона за радиото и телевизията за заличаване на 

регистрацията на Българе ТВ ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга  
 

Райна Радоева – главен експерт, представи доклада (Приложение 2). 

 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: Заличава регистрацията на БЪЛГАРЕ ТВ ЕООД – в 

несъстоятелност, за доставяне на аудио-визуална медийна услуга с наименование Национална 

телевизия Българе. Заличава от Първи раздел на Публичния регистър на СЕМ програма 

Национална телевизия Българе, с общ (политематичен) профил, национален обхват, 24-часова 

продължителност, разпространение – чрез кабелни електронни съобщителни и спътникови 

мрежи. 

 

б) производство по чл. 121, ал. 1, т. 3 от Закона за радиото и телевизията за прекратяване на 

индивидуална лицензия, издадена на Пинк БГ ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна 

услуга 

 

Райна Радоева – главен експерт, представи доклада (Приложение 2). 

 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: Прекратява Индивидуална 

лицензия № ЛРР-01-3-012-01, издадена на ПИНК БГ ЕООД за доставяне на аудио-визуална 

медийна услуга с наименование Пинк БГ, считано от датата на вписването на заличаването на 

търговеца в Търговския регистър. Заличава от Трети раздел на Публичния регистър на СЕМ 

програма Пинк БГ, със специализиран, развлекателно-музикален профил, национален обхват, 

24-часова продължителност, разпространение – чрез електронни съобщителни мрежи за 

наземно цифрово разпространение. 

 

в) заявление по чл. 125ж от Закона за радиото и телевизията от Инвиво Ентъртейнмънт ЕООД 

за вписване като доставчик на нелинейна медийна услуга 

 

Райна Радоева – главен експерт, представи доклада (Приложение 2). 

 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: Вписва в раздел Четвърти на Публичния регистър като 

доставчик на нелинейна медийна услуга – Плати, за да гледаш/ Pay-Per-View-INVIVO PPV,                                    

Инвиво Ентъртейнмънт ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Редута, ул. 
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Царичина № 1, вх. Б, ет.4, ап. 20, представлявано от Росен Добрев. Критерий за определяне 

юрисдикцията на Р България: §1, т. 23, б. „а“, подточка „аа“ от ДР на ЗРТ. 

Вписва нелинейна медийна услуга INVIVO PPV, с основни параметри: услуга, предоставяща 

24-часов потребителски достъп до аудио-визуални предавания, предварително определени                                                                 

от Инвиво Ентъртейнмънт ЕООД и включени в осем тематични каталога: Invivo Docs, Invivo 

Extreme, Invivo Auto, Invivo Classics, Invivo Biography, Invivo Cosmos,                                                

Invivo Planet, Invivo X. Териториален обхват: национален. Предполагаема дата на започване 

предоставянето на медийна услуга: 01.03.2022 г. 

На Инвиво Ентъртейнмънт ЕООД да се издаде удостоверение, с оглед изрично заявеното 

желание на лицето и след заплащане на такса, съгласно чл. 14 от Тарифата за таксите за радио- 

и телевизионна дейност. 

Инвиво Ентъртейнмънт ЕООД следва да осигури на страницата си в интернет лесен, директен 

и постоянен достъп на потребителите на услугата 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 на страницата му в интернет, телефон за контакти. 

 

г) заявление по чл. 125з от Закона за радиото и телевизията от Май Фай АД за заличаване 

вписването му като доставчик на нелинейна медийна услуга 

 

Райна Радоева – главен експерт, представи доклада (Приложение 2). 

 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: Заличава вписването в Четвърти регистър на Публичния 

регистър на МАЙ ФАЙ АД като доставчик на нелинейна медийна услуга – Видео по поръчка 

с наименование: TVN Film. 

 

д) уведомително писмо от МК Студио ООД 

 

Райна Радоева – главен експерт, представи доклада (Приложение 2). 

 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: Да се отразят в Публичния регистър настъпилите промени 

относно органите на управление на МК Студио ООД. 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклади от дирекция Обща администрация относно:  

 

а) дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-13-86 от 18.11.2021 г. на председателя 

на СЕМ 

 

Емилия Станева – главен секретар, представи доклада (Приложение 3). 

 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: Прие доклада.  Да се предприемат действия по бракуване на 

негодните за употреба активи, съгласно приложения списък. 
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б) откриване на производство за установяване на публични държавни вземания. 
 

Емилия Станева – главен секретар, представи доклада (Приложение 4). 

 

Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за”: Да се открие процедура по установяване на публично 

държавно вземане по отношение на БЪЛГАРЕ ТВ ЕООД. 

 

Бетина Жотева, в края на заседанието, пожела да уточни няколко неща, първото от които е, 

че би било добре на следващото заседание да се разгледа отчетът за изборите. Обърна се към 

съветниците в случай, че имат забележки, да ги напишат. Другото, което отбеляза, е, че има 

още два доклада за наблюдение по сигнал – единият е на госпожа Георгиева, другият е на 

госпожа Момчилова. Те не са разгледани на днешното заседание, тъй като и двете не 

присъстват, а по преценка на госпожа Жотева, не е редно това да се случва в тяхно отсъствие, 

и затова ще бъдат внесени за обсъждане следващият път.  

Розита Еленова: Само да попитам, докладът на госпожа Георгиева беше продължението на 

моето искане ли? Или нещо друго? Защото аз имам усещането, че ми липсва един такъв 

доклад. 

Емилия Станева уточни, че става въпрос за „Забраненото шоу на Рачков“. 

Розита Еленова: Да, обаче имаше от есента един доклад по мое предложение, във връзка с 

това как се отразява ваксинацията, ваксините, целият процес свързан с ковид и фалшивата 

информация, който госпожа Георгиева поиска да бъде удължен в по-голям период от време, и 

това остана така. 

Емилия Станева се съгласи, че това наистина е така. 

Розита Еленова: Да не се забравят тези неща. 

Емилия Станева потвърди, че е имало такова предложение, което е било прието от Съвета - 

след като приключи предизборната кампания, да се направи отново наблюдение за отразяване 

на ваксинацията. Предприети са действия, уточнява се периодът, който да се обхване.  

Розита Еленова: Може би да караме по ред, също така. 

Бетина Жотева допълни, че предложението на госпожа Еленова е направено преди другите 

две. 

Емилия Станева се съгласи, но отбеляза, че докладите за предаванията „На кафе“ и 

„Забраненото шоу на Рачков“ вече са готови, а предстои експертите от дирекция Мониторинг 

и анализи да прегледат излъчваното относно ваксините и да направят изводите и статистиката, 

това наблюдение все още не е готово. 

Бетина Жотева информира, че господин Милен Митев – генерален директор на БНР, 

уведомява със свое писмо, че в периода 03.02.2022 г. – 05.02.2022 г. ще замине в Република 

Северна Македония, където с БТА официално ще открият Национален пресклуб – Скопие 

(Приложение 5). 

 

СЕМ прие за информация. 

 

 

София Владимирова използва възможността да отбележи, че е видяла в справката, че 

господин Митев е внесъл така, както се ангажира, правилниците. 

Бетина Жотева допълни, че това му прави чест.  
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София Владимирова призна това и го поздрави, защото е изказвала съмнение относно това,  

дали три месеца не са твърде кратък срок. Напомни, че го е питала и на самото му изслушване 

дали тези срокове не са много амбициозни, но очевидно той е спазил ангажимента си. 

Бетина Жотева се съгласи и допълни, че господин Митев е разговарял с нея по повод това 

кога би могъл да ги представи лично, а и да поговори със съветниците – така, както е обещал. 

Госпожа Жотева е предложила, когато се съберат всички членове, той да бъде поканен, както 

и да се направи доклад за това. Последното нещо, на което обърна внимание, е свързано с 

международната дейност, с това, което госпожа Владимирова е казала на предното заседание. 

Информира съветниците, че в петък, 18-ти февруари, от 10:00 ч. централно европейско време, 

т.е., от 11:00 ч. българско, до 16:30 ч. ще се проведе ЕРГА Академия, която изцяло ще бъде 

посветена на казуса: European Media Freedom Act. За отговорник е определена госпожа 

Цветана Дончева. Госпожа Жотева използва възможността официално да отправи покана към 

всички, за които темата представлява интерес. Обърна се към Евгени Димитров с молба 

относно техническата организация и готовност, както и към Мария Николова, с оглед 

внимателно проследяване и впоследствие формулиране на собствени предложения, когато се 

подготвя становището на СЕМ, като например независимо финансиране – проблем, който в 

другите страни не съществува и няма да бъде отразен. 

София Владимирова напомни на госпожа Дончева, че очаква и докладите. 

Бетина Жотева уточни, че се обръща към госпожа Дончева, тъй като госпожа Мария Белчева 

отсъства. 

В конферентна връзка Мария Белчева потвърди и допълни, че в момента е в отпуск, но се 

е включила, тъй като темата е важна за нея. Госпожа Белчева подчерта, че наистина срещата, 

за която говори госпожа Жотева е много важна и отбеляза, че предстои още една, която е 

организирана от Обсерваторията на 23-ти февруари, на същата тема. 

Бетина Жотева отговори, че разговорът за тази среща ще се води по-късно и прикани 

вниманието да се съсредоточи към Академията на ЕРГА, защото всички участници ще са 

много полезни. Госпожа Жотева уточни, че не е необходимо всички, желаещи да проследят 

срещата, да се струпат в заседателната зала, а всеки би могъл да го направи от вкъщи, като за 

техническото обезпечаване още веднъж се обърна с молба към господин Евгени Димитров.  

Бетина Жотева даде думата на госпожа Розита Еленова, за да направи своето предложение. 

Розита Еленова: Аз искам да направя предложение към Мониторинга за два доклада и ще 

входирам докладните си, ако прецените, след заседанието. 

Бетина Жотева отговори, че няма нужда. 

Розита Еленова: Имам предложение за мониторинг на предаването „Ничия земя“. Със 

Зорница Гюрова съм говорила по тази тема, а на фона на получени напоследък 

кореспонденции, мисля, че е актуално, нека да обхване последните три месеца наблюдението. 

Не мисля, че някога е правен мониторинг на това предаване. Второто ми предложение е за 

мониторингов доклад според нормите етичния кодекс при отразяването на жената, която 

почина и дали са спазени разпоредбите на Закона за радиото и телевизията. 

Бетина Жотева отбеляза, че по този въпрос вече се работи. 

 

СЕМ прие предложението. 

 

Бетина Жотева закри заседанието. 

 

Материали, приложени към Протокол № 2 

1. Дневен ред; 



6 
 

2. Доклад от Р. Радоева с изх. № ЛРР-15 30-04-03/ 31.01.2022 г.; 

3. Доклад от Н. Николова с изх. № БФ-22 30-06-4/ 31.01.2022 г.; 

4. Доклад от Н. Николова с изх. № БФ-22 30-06-3/ 31.01.2022 г.; 

5. Писмо от генералния директор на БНР с вх. № РД-21 17-00-3/ 01.02.2022 г.  

   

 

Бетина Жотева 

Председател на СЕМ  

 

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

 

 

…………….. 

 

Галина Георгиева  

    

   отсъства  

     

    Розита Еленова  

            

            ..…………… 

 

 

Соня Момчилова         отсъства 

 

 

  Старши специалист:       …………………   

  Мария Гинина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


