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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 

 

№ 7 

 

от извънредно заседание, състояло се на 09.03.2022 г. 

 

 

 

ПРИСЪСТВАТ: Бетина Жотева – председател, Галина Георгиева, Соня Момчилова, София 

Владимирова 

ОТСЪСТВА: Розита Еленова 

 

Начало на заседанието: 11:00 часа, водено от Бетина Жотева 

Съставил протокола – Вера Данаилова 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. План за дейността на Съвета за електронни медии за 2022 г.  

Вносител: Емилия Станева 

 

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

дейност относно: 

а) заявление от Метрорадио ЕООД за продължаване на сроковете на индивидуални лицензии 

№ 1-014-01-05 и № 1-009-01-04 за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. Ахтопол и 

гр. Ловеч; 

б) заявление от Инвестор.бг АД за продължаване на сроковете на индивидуални лицензии № 

1-001-02-07 и № 1-001-02-08 за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. Габрово и гр. 

Монтана; 

в) заявление от РТЕ НЕТ ООД за продължаване на срока на индивидуална лицензия № 1-026-

01-12 за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. Монтана; 

г) заявление от Радио Контакт България ЕООД и Метрорадио ЕООД за прехвърляне на 

индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-014-01-01; 

д) заявление от Българска Радиокомпания ЕООД и Радио Тангра ЕАД за прехвърляне на 

разрешение за осъществяване на електронни съобщения и за изменение на индивидуални 

лицензии № 1-010-01-04 и № 1-011-01-07 за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. 

Бургас; 

е) заявление от Българска Радиокомпания ЕООД и Радио и Телевизия Сити ЕООД за 

прехвърляне на разрешение за осъществяване на електронни съобщения и за изменение на 

индивидуални лицензии № 1-010-01-06 и № 1-018-01-03 за територията на гр. Велико Търново; 
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ж) заявление от МК Студио ЕООД за изменение на разрешения, препратено от Комисията за 

регулиране на съобщенията на основание чл. 30, ал. 1,  т. 13 от Закона за електронните 

съобщения; 

з) заличаване на нелинейни медийни услуги по чл. 125ж от ЗРТ.  

Вносител: Доротея Петрова  

Докладва: Райна Радоева 

 

3. Доклад от Дирекция Лицензионни, регистрационни, правни режими и международна 

дейност относно Законопроект за българския език  

Вносител: Емилия Станева 

Докладва: Доротея Петрова  

 

4. Доклади от дирекция Мониторинг и анализи относно: 

а) наблюдение на аудио- и аудио-визуалното съдържание, отразяващо трагичния случай в 

Спешното отделение към МБАЛ „Христо Ботев“, гр. Враца; 

б) наблюдение на телевизионни програми със специализиран профил – за детска аудитория. 

Вносител:  Зорница Гюрова 

Докладват: Илия Люцканов, Цветелина Стойкова. 

 

5. Доклад от дирекция Лицензионни, регистрационни, правни режими и международна 

дейност и дирекция Мониторинг и анализи относно услугите по заявка и наблюдението им. 

Вносител:  Емилия Станева 

Докладват: Доротея Петрова и Зорница Гюрова 

 

Разни 

- Доклад от Емилия Станева за промяна на длъжности в дирекция Лицензионни, 

регистрационни, правни режими и международна дейност; 

- Доклади от Мария Белчева, дирекция ЛРПР и МД относно Законодателен акт за свобода 

на медиите (EMFA) и Предложение за Регламент на ЕС и на Съвета относно прозрачността 

и таргетирането на политическото рекламиране. 

 

Информации 

- Позиция на Р България за неформална среща на министрите на културата (7-8 март, 

Франция), изпратена от ръководителя на Работна група 18 „Политика в областта на 

културата и аудиовизията“ към Съвета по европейски въпроси. 

 

 

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

Предложи да се отложи от точка четвърта разглеждането на  наблюдението на аудио- и аудио-

визуалното съдържание, отразяващо трагичния случай в Спешното отделение към МБАЛ 

„Христо Ботев“, гр. Враца за следващо заседание при пълен състав на Съвета. 

София Владимирова и Соня Момчилова ще направят предложения в т. Разни.  

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: прие дневния ред с направените допълнения. 
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ПО ТОЧКА ПЪРВА: План за дейността на Съвета за електронни медии за 2022 г.  
 

Емилия Станева – главен секретар, представи доклада. (Приложение 2) 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: прие План за дейността на Съвета за електронни медии 

за 2022 г. Да се допълни с дейности по достъпността на услугите и медийната грамотност. 
 

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

международна дейност относно: 

а) заявление от Метрорадио ЕООД за продължаване на сроковете на индивидуални лицензии 

№ 1-009-01-05 и № 1-009-01-04 за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. Ахтопол и 

гр. Ловеч; 

б) заявление от Инвестор.бг АД за продължаване на сроковете на индивидуални лицензии № 

1-001-02-07 и № 1-001-02-08 за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. Габрово и гр. 

Монтана; 

в) заявление от РТЕ НЕТ ООД за продължаване на срока на индивидуална лицензия № 1-026-

01-12 за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. Монтана; 

г) заявление от Радио Контакт България ЕООД и Метрорадио ЕООД за прехвърляне на 

индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-014-01-01; 

д) заявление от Българска Радиокомпания ЕООД и Радио Тангра ЕАД за прехвърляне на 

разрешение за осъществяване на електронни съобщения и за изменение на индивидуални 

лицензии № 1-010-01-04 и № 1-011-01-07 за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. 

Бургас; 

е) заявление от Българска Радиокомпания ЕООД и Радио и Телевизия Сити ЕООД за 

прехвърляне на разрешение за осъществяване на електронни съобщения и за изменение на 

индивидуални лицензии № 1-010-01-06 и № 1-018-01-03 за територията на гр. Велико Търново; 

ж) заявление от МК Студио ЕООД за изменение на разрешения, препратено от Комисията за 

регулиране на съобщенията на основание чл. 30, ал. 1,  т. 13 от Закона за електронните 

съобщения; 

з) заличаване на нелинейни медийни услуги по чл. 125ж от ЗРТ.  
 

а) заявление от Метрорадио ЕООД за продължаване на сроковете на индивидуални 

лицензии № 1-009-01-05 и № 1-009-01-04 за доставяне на радиоуслуга на територията на 

гр. Ахтопол и гр. Ловеч; 

 

Райна Радоева – главен експерт представи доклада. (Приложение 3а) 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) 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:  

Изменя Индивидуална лицензия № 1-009-01-05, издадена на МЕТРОРАДИО ЕООД за 

доставяне на радиоуслуга с наименование „БГ РАДИО” на територията на гр. Ахтопол, както 

следва: Срокът на лицензията се удължава с 15 години, считано от 01.02.2023 година. Всички 

останали разпоредби на Индивидуална лицензия № 1-009-01-05 остават непроменени. 

Изменя Индивидуална лицензия № 1-009-01-04, издадена на МЕТРОРАДИО ЕООД за 

доставяне на радиоуслуга с наименование „БГ РАДИО” на територията на гр. Ловеч, както 
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следва: Срокът на лицензията се удължава с 15 години, считано от 10.06.2023 година. Всички 

останали разпоредби на Индивидуална лицензия № 1-009-01-04 остават непроменени. 

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

На основание чл. 109, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, 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 № 00071/13.03.2008 

г. на територията на гр. Ахтопол и № 00860/18.08.2008 г. за територията на гр. Ловеч в 

съответствие с чл. 125, ал. 3 от Закона за радиото и телевизията.  

 

б) заявление от Инвестор.бг АД за продължаване на сроковете на индивидуални 

лицензии № 1-001-02-07 и № 1-001-02-08 за доставяне на радиоуслуга на територията на 

гр. Габрово и гр. Монтана. 

 

Райна Радоева – главен експерт представи доклада. (Приложение 3б) 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) 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: 

Изменя Индивидуална лицензия № 1-001-02-07, издадена на Инвестор.бг АД за доставяне на 

радиоуслуга с наименование „РАДИО БЪЛГАРИЯ ОН ЕР/ BULGARIA ON AIR ” на 

територията на гр. Габрово, като срокът на лицензията се удължава с 15 години, считано от 

03.10.2022 година.  

Всички останали разпоредби на Индивидуална лицензия № 1-001-02-07 остават непроменени. 

Изменя Индивидуална лицензия № 1-001-02-08, издадена на Инвестор.бг АД за доставяне на 

радиоуслуга с наименование „РАДИО БЪЛГАРИЯ ОН ЕР/ BULGARIA ON AIR ” на 

територията на гр. Монтана, като срокът на лицензията се удължава с 15 години, считано от 

03.10.2022 година.  

Всички останали разпоредби на Индивидуална лицензия № 1-001-02-08 остават непроменени. 

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

На основание чл. 109, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, 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 № 00027/ 

25.03.2010 г. на територията на гр. Габрово и № 00028/ 25.03 2010 г. за територията на гр. 

Монтана в съответствие с чл. 125, ал. 3 от Закона за радиото и телевизията.  

 

в) заявление от РТЕ НЕТ ООД за продължаване на срока на индивидуална лицензия № 

1-026-01-12 за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. Монтана. 

 

Райна Радоева – главен експерт представи доклада. (Приложение 3в) 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) 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 изменя Индивидуална лицензия № 1-026-01-12, издадена на РТЕ НЕТ 

ООД за доставяне на радиоуслуга с наименование „РАДИО ЕНЕРДЖИ“ на територията на гр. 
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Монтана, 92.6 MHz, като срокът на лицензията се удължава с 15 години, считано от 26.02.2023 

година.  

Всички останали разпоредби на Индивидуална лицензия № 1-026-01-12 остават непроменени. 

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

На основание чл. 109, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, да бъде уведомена Комисията 

за регулиране на съобщенията с оглед предприемане на съответните действия за удължаване 

срока на издаденото от нея разрешение за осъществяване на електронни съобщения чрез 

електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване № 00076-006/ 

03.08.2017 г. на територията на гр. Монтана в съответствие с чл. 125, ал. 3 от Закона за радиото 

и телевизията.  

 

г) заявление от Радио Контакт България ЕООД и Метрорадио ЕООД за прехвърляне на 

индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-014-01-01. 

Райна Радоева – главен експерт представи доклада. (Приложение 3г) 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 9, във връзка чл. 106, ал. 2 и 

ал. 3 от Закона за радиото и телевизията и чл. 5, т. 3 и т. 4 от Тарифа за таксите за радио- и 

телевизионна дейност и чл. 30, ал. 1, т. 13 от Закона за електронните съобщения 

І. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-014-01-01 от Радио 

Контакт България ЕООД на МЕТРОРАДИО  ЕООД. 

Прекратява действието на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-014-01-01 

по отношение на Радио Контакт България ЕООД.  

Издава на МЕТРОРАДИО  ЕООД Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-

009-02-01, с наименование „РАДИО НОВА“, със специализиран профил, за аудитория до 30 

години, формат - клубна музика, за територията на гр. София, честота 101.7 MHz. Срокът на 

лицензията е 25 г., считано от 05.07.2001 г.  

ІІ. На основание чл. 106, ал. 3 от Закона за радиото и телевизията да бъде уведомена Комисията 

за регулиране на съобщенията за предприемане на действия за прехвърляне на Разрешение № 

00556/17.06.2008 г. за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс- радиочестотен 

спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за 

наземно аналогово радиоразпръскване от Радио Контакт България ЕООД на МЕТРОРАДИО  

ЕООД.  

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

След влизане в сила на решението, заверен препис от същото да бъде изпратен на Комисията 

за регулиране на съобщенията. 

 

д) заявление от Българска Радиокомпания ЕООД и Радио Тангра ЕАД за прехвърляне 

на разрешение за осъществяване на електронни съобщения и за изменение на 

индивидуални лицензии № 1-010-01-04 и № 1-011-01-07 за доставяне на радиоуслуга на 

територията на гр. Бургас. 

 

Райна Радоева – главен експерт представи доклада. (Приложение 3д) 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 18 от Закона за радиото и 

телевизията, във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 13 от Закона за електронните съобщения не възразява 
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Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване разпоредбите на Закона за 

електронните съобщения да: 

1. Прехвърли от Българска Радиокомпания ЕООД на Радио Тангра ЕАД Разрешение № 00528/ 

17.06.2008  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. Бургас; 

2. Измени Разрешение № 00528/ 17.06.2008 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. Бургас, като промени RDS кода от 8388 (идентифициращ програма „Радио 1 Рок”) на 838А 

(идентифициращ програма „Вероника”);  

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията. 

 

Отлага произнасяне по искането за изменение на индивидуални лицензии за гр. Бургас, 

издадени на Българска Радиокомпания ЕООД и на Радио Тангра ЕАД, след влизане в сила на 

решението на КРС. 

 

е) заявление от Българска Радиокомпания ЕООД и Радио и Телевизия Сити ЕООД за 

прехвърляне на разрешение за осъществяване на електронни съобщения и за изменение 

на индивидуални лицензии № 1-010-01-06 и № 1-018-01-03 за територията на гр. Велико 

Търново; 
 

Райна Радоева – главен експерт представи доклада. (Приложение 3е) 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 18 от Закона за радиото и 

телевизията, във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 13 от Закона за електронните съобщения не  възразява 

Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване разпоредбите на Закона за 

електронните съобщения да: 

1. Прехвърли от Българска Радиокомпания ЕООД на Радио и Телевизия Сити ЕООД 

Разрешение № 00529/ 17.06.2008  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. Велико 

Търново; 

2. Измени Разрешение № 00529/ 17.06.2008 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. Велико Търново, като промени RDS кода от 8388 (идентифициращ програма „Радио 1 Рок”) 

на 838С (идентифициращ програма „Радио Сити”);  

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията. 
 

Отлага произнасяне по искането за изменение на индивидуални лицензии за гр. Бургас, 

издадени на Българска Радиокомпания ЕООД и на Радио и Телевизия Сити ЕООД, след 

влизане в сила на решението на КРС. 
 

ж) заявление от МК Студио ЕООД за изменение на разрешения, препратено от 

Комисията за регулиране на съобщенията на основание чл. 30, ал. 1,  т. 13 от Закона за 

електронните съобщения. 
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Райна Радоева – главен експерт представи доклада. (Приложение 3ж) 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 18 от Закона за радиото и 

телевизията, във връзка с чл.30, ал. 1, т. 13 от Закона за електронните съобщения не възразява 

Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване разпоредбите на Закона за 

електронните съобщения, да измени разрешения за ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез 

електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване, издадени на МК 

Студио ООД, както следва:  

1. Изменя разрешение № 00390-005/15.06.2017 г. за град Бургас, както следва: 

1. На заглавната страница и навсякъде в текста на Разрешението се изменя правната форма на 

дружеството от МК Студио ЕООД на МК Студио ООД.   

2. Изменя Приложение 2 “Размер, срокове и начин на заплащане на таксите.”  

 

2. Изменя разрешение № № 00553-008/ 15.06.2017 г. за град Варна, както следва: 

1. На заглавната страница и навсякъде в текста на Разрешението се изменя правната форма на 

дружеството от МК Студио ЕООД на МК Студио ООД.   

2. Изменя Приложение 2 “Размер, срокове и начин на заплащане на таксите.”  

 

3. Изменя разрешение № 00554-008/ 15.06.2017 г. за  град Шумен, както следва: 

1. На заглавната страница и навсякъде в текста на Разрешението се изменя правната форма на 

дружеството от МК Студио ЕООД на МК Студио ООД.   

2. Изменя Приложение 2 “Размер, срокове и начин на заплащане на таксите.”  

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията.  

з) заличаване на нелинейни медийни услуги по чл. 125ж от ЗРТ.  

Райна Радоева – главен експерт представи доклада. (Приложение 3з) 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, 18, връзка с т. 16, буква „в” и 

чл. 125к, ал. 2, т. 4 и ал. 5, във връзка с чл. 4, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията заличава 

вписването в Четвърти раздел на Публичния регистър на Балкан Вижън Дистрибюшън ЕООД 

като доставчик на нелинейна услуга и заявената от него услуга Плати за да гледаш/ Pay-Per.   

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 16, буква „в”,  във връзка с 

чл. 125к, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 125з от Закона за радиото и телевизията  заличава 

вписването в Четвърти раздел на Публичния  регистър на Перо.БГ ЕООД като доставчик на 

нелинейна медийна услуга - Видео по поръчка. 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклад от Дирекция Лицензионни, регистрационни, правни режими и 

международна дейност относно Законопроект за българския език.  
 

Доротея Петрова - директор дирекция, представи доклада. (Приложение 4) 
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Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Прие доклада. 

Да се потвърди вече изразеното от СЕМ становище по идентичен законопроект. 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Доклади от дирекция Мониторинг и анализи относно: 

а) наблюдение на аудио- и аудио-визуалното съдържание, отразяващо трагичния случай в 

Спешното отделение към МБАЛ „Христо Ботев“, гр. Враца; 

б) наблюдение на телевизионни програми със специализиран профил – за детска аудитория. 

 

а) наблюдение на аудио- и аудио-визуалното съдържание, отразяващо трагичния случай 

в Спешното отделение към МБАЛ „Христо Ботев“, гр. Враца. 

СЕМ отложи разглеждането на доклада за следващо заседание при пълен състав на Съвета. 

 

б) наблюдение на телевизионни програми със специализиран профил – за детска 

аудитория. 

Цветелина Стойкова – инспектор представи доклада. (Приложение 5б) 

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Прие доклада. Да се изпратят писма до наблюдаваните 

програми с направените в доклада констатации. 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА: Доклад от дирекция Лицензионни, регистрационни, правни режими и 

международна дейност и дирекция Мониторинг и анализи относно услугите по заявка и 

наблюдението им. 

Доротея Петрова - директор дирекция, представи доклада (Приложение 6) 

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Прие доклада.  

Да се изпратят писма към лицата, за които е установено, че предоставят услуги по заявка с 

указание да заявят вписване на услугите. При неизпълнение, да се предприемат 

административнонаказателни действия. 

 

ПО ТОЧКА РАЗНИ:  

- Доклад от Емилия Станева за промяна на длъжности в дирекция Лицензионни, 

регистрационни, правни режими и международна дейност; 

- Доклади от Мария Белчева, дирекция ЛРПР и МД относно Законодателен акт за свобода 

на медиите (EMFA) и Предложение за Регламент на ЕС и на Съвета относно прозрачността 

и таргетирането на политическото рекламиране. 

 

- Доклад от Емилия Станева за промяна на длъжности в дирекция Лицензионни, 

регистрационни, правни режими и международна дейност. 

 

Емилия Станева – главен секретар, представи доклада. (Приложение 7) 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Прие предложенията, направени в доклада.  
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- Доклади от Мария Белчева, дирекция ЛРПР и МД относно Законодателен акт за 

свобода на медиите (EMFA) и Предложение за Регламент на ЕС и на Съвета относно 

прозрачността и таргетирането на политическото рекламиране. 

 

Мария Белчева представи докладите.  (Приложения 8 и 9) 

Соня Момчилова все още няма оформено окончателно мнение по повод на перспективата да 

се субординира. Така разбира идеята по точка четири конкретно дейността на регулаторите 

със създаването и всъщност преформатирането на тежестта на влияние и финалната дума, 

последната дума, която ще има европейското тяло, което ще се произнася, доколкото разбира 

на първо време само за политическата реклама. От тези срещи останала с такова впечатление. 

Нейното опасение е, че постепенно може да се премине към финализиране на такъв модел, т.е. 

на субординиране  по отношение на вземане на решения за формата, структурата, звученето, 

облика на медиите в страните членки, което леко я притеснява. Тя е привърженик на това всяка 

страна, предвид спецификите й, да има грижата и да носи отговорността за състоянието, в 

което е медийната й среда. Запазва си правото  в малко по-късен час да предложи и нещо като 

текст, което да бъде коментирано.   

София Владимирова попита дали има проект за отговор.  

Мария Белчева уточни, че сроковете са изключително къси и предлага да подкрепят така 

написания текст - точка четири да отпадне, защото изказва опозиция на Европейската комисия.  

София Владимирова. Поради липса на информация не може да участва в този дебат и няма 

да участва във вземането на решения, защото темите са много и те имат очевидно нужда от 

повече професионална експертиза. Не може да се включи в разговор по тази тема и поради 

липса на информация и поради липса на някакво експертно становище.  

Соня Момчилова също така предвид скорошното й включване в дебатите и проследяването 

им не може да си изгради пълната картина на нещата. Според нея това е много важно, защото 

все пак към момента има някакъв буфер ако приемат, че ЕРГА е това, и че все пак по някакъв 

начин отлага прякото прилагане на решенията, които им се спускат.  

Бетина Жотева уточни, че не това е ЕРГА, въобще. 

Соня  Момчилова  има и някакви наблюдения и въпросът е дали няма да попаднат директно 

без време да се асимилират и приложат творчески решенията на Европейската комисия и към 

нашата конкретна ситуация. Дали няма да загубят този период и тази възможност като 

директно се лишат от обсъжданията, които се случват в ЕРГА.  

Бетина Жотева смята, че те винаги ще участват в дискусиите на ЕРГА. Позволява си да 

отговори, защото се занимава с това.  

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Да се предостави допълнително информация във връзка 

с  предложението за подкрепа на позициите на ERGA по двата акта. 

 

София Владимирова предложи във връзка с актуалната ситуация да се извърши мониторинг 

на програми БНТ1 и Хоризонт на двете обществени медии по темата войната в Украйна, като 

се обхванат актуално-публицистичните предавания. Мониторингът да бъде за период от две 

седмици, считано от началото на конфликта.  

Соня Момчилова допълни да се фокусират по-прецизно върху предаването на Политически 

Некоректно, водено от Петър Волгин. 
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Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: да се извърши двуседмично фокусирано наблюдение за 

отразяването на военния конфликт в Украйна в актуално-публицистичните предавания в 

програмите на БНТ1 и Хоризонт на двете обществени медии. 

 

  

ИНФОРМАЦИИ 

- Позиция на Р България за неформална среща на министрите на културата (7-8 март, 

Франция), изпратена от ръководителя на Работна група 18 „Политика в областта на 

културата и аудиовизията“ към Съвета по европейски въпроси. 

 

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

 
 

СЕМ прие за информация.  

Бетина Жотева закри заседанието. 

 

Материали, приложени към Протокол № 7 

1. Дневен ред 

2. План с изх. № РД-18 30-03-2/08.03.2022 г. 

3. Доклад от Р. Радоева с изх. № ЛРР-15 30-04-7/07.03.2022 г.  

4. Доклад от Р. Радоева с изх. № ЛРР-15 30-04-6/07.03.2022 г. 

5. Доклад от Д. Петрова с изх. № ПД-08 30-12-18/08.03.2022 г.  

6. Доклад от Ц. Стойкова с изх. № НД-04 30-07-18/08.03.2022 г.  

7. Доклад от Д. Петрова с изх. № ПД-08 30-12-19/08.03.2022 г.  

8. Доклад от Е. Станева с изх. № РД-18 30-03-1/07.03.2022 г.  

9. Доклад от М. Белчева с изх. № МД-06 30-11-20/08.03.2022 г. 

10.Доклад от М. Белчева с их. № МД -06 30-11-19/08-03. 2022 г. 

 

  

 

   

       

Бетина Жотева 

Председател на СЕМ  

 

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

 

 

…………….. 

 

Галина Георгиева  

    

   ……….….….….  

     

    Розита Еленова  

            

            отсъства 

 

 

Соня Момчилова          ………….….….. 

 

 

  

 

  Старши специалист:       …………………   

  Вера Данаилова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


