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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 

 

№ 16 

 

от заседание, състояло се на 08.06.2022 г. 

 

 

 

ПРИСЪСТВАТ: Соня Момчилова – председател, Габриела Наплатанова, Галина 

Георгиева, Пролет Велкова, Симона Велева 

 

Начало на заседанието: 11:00 часа, водено от Соня Момчилова 

Съставил протокола – Мария Гинина 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклади от Дирекция Мониторинг и анализи относно: 

а) фокусирано наблюдение на излъчено аудио- и аудио-визуално съдържание във връзка 

със случая с кораба „Царевна“ в контекста на войната в Украйна; 

б) наблюдение на програма „Нова телевизия“. 

Вносител: Емилия Станева 

Докладват: Зорница Гюрова и Владимир Мънзелов 

 

2. Проект на Кодекс за поведение, съдържащ мерки за оценка, означаване и ограничаване 

на достъпа до предавания, които са неблагоприятни или създават опасност от увреждане на 

физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата. 

Докладва: Емилия Станева 

 

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

дейност относно: 

а) влязло в сила Решение № РД-05-9/ 24.02.2021 г. за класиране на кандидатите за лицензия 

в конкурса за радиодейност за град Царево; 

б) заявления от Инвестор.БГ АД, Фондация Радио Нова Европа и Радиокомпания Си.Джей 

ООД, препратени от Комисията за регулиране на съобщенията на основание чл. 30, т. 13 от 

Закона за електронните съобщения; 

в) уведомително писмо от Нова Броудкастинг Груп ЕООД. 

Вносител: Доротея Петрова  

Докладва: Райна Радоева 
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4. Доклад от Обща администрация относно издаване на актове за установяване на публични 

държавни вземания. 

Вносител: Емилия Станева 

Докладва: Мария Стойчева 

 

 

Разни  

 

Информации 

 

 

Соня Момчилова откри заседанието и приветства с добри дошли всички, които го 

проследяват, като отбеляза, че вече за трети път то да се излъчва директно. Госпожа 

Момчилова отбеляза, че преди дни всички изгубихме знаков, емблематичен журналист, 

журналист-епоха в българските медии – госпожа Нери Терзиева. В знак на признателност 

и съчувствие към близките и семейството на госпожа Терзиева предложи минута мълчание.  

След отдаването на почит към паметта на Нери Терзиева, госпожа Момчилова продължи 

заседанието като представи дневния ред и даде възможност на съветниците за коментар и 

предложения за допълнения към него. 

Симона Велева, като се обърна към председателя, колегите си и гостите, проследяващи 

заседанието, заяви че преди да преминат към приемането на дневния ред, би искала да 

направи едно процедурно уточнение във връзка с множество публикации в медиите по 

повод Регламент на Съвета от 03-ти юни за изменение на Регламент 833/ 2014 г. относно 

ограничителните мерки и с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в 

Украйна. Поясни, че са излезли множество публикации относно допълването на 

Приложение 6, в което се добавят три нови руски телевизии, които предстои да бъдат 

спрени на територията на Европейския съюз, като това ще стане факт с оглед и на 

решението на Съвета на ЕС от 3-ти юни, което вече е взето и публикувано в Официален 

вестник на Европейския съюз. В тази връзка, госпожа Велева направи важното уточнение, 

че Съветът за електронни медии не следва, не е вземал и няма да взема решение за спиране 

на тези три руски телевизии. Подчерта, че следва да се има предвид, че Регламентът има 

пряко действие и всички субекти, които са компетентни по отношение на 

разпространението на тези програми, са адресати на Регламента, така че въпросът не е в 

компетенциите на СЕМ и не предполага дискреция от страна на СЕМ по него. Госпожа 

Велева би искала да  подчертае това, тъй като е имало информация в тази посока.   

Габриела Наплатанова намира за подходящо да се поясни за хората, наблюдаващи 

стрийминга, какви са мотивите на Съвета на Европейския съюз и допълни, че това е част от 

шестия пакет санкции срещу Руската федерация. Продължи с това, че тези структури, 

според Съвета на Европейския съюз, са използвани от руското правителство като 

инструменти за манипулиране на информация и насърчаване на дезинформацията относно 

нахлуването в Украйна, включително за пропаганда. В заключение е поставен акцент, че в 

съответствие с Хартата на основните права, тези мерки няма да попречат на медиите и 

техния персонал да извършват дейности в Европейския съюз, различни обаче от излъчване, 

като например, изследвания и интервюта. 

Симона Велева пожела да уточни кои са трите телевизии, а именно: Rossia RTR, Rossia 24 

и TV Centre International. Допълни, че е направена справка специално по отношение на TV 

Centre International, защото е бил повдигнат въпрос дали въобще се излъчва на територията 
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на България, и, да, и трите телевизии са били достъпни на територията на Република 

България. 

Соня Момчилова, предвид това, че в Съвета са получени сигнали от граждани, че и Първи 

канал е спрян, поясни, че случилото се, вероятно е по желание и воля на разпространителя.  

Пролет Велкова отбеляза, че счита за абсолютно необходимо да бъде отбелязан фактът, че 

не СЕМ спира тези телевизии - така, както е отразено в няколко медии, както и че това е 

европейско решение, но то не би трябвало да звучи в смисъл «ние нямаме нищо общо». 

Напротив, смята че като регулаторен орган би следвало да имат отношение по това решение 

на Европейската комисия, още повече, този въпрос много по-настойчиво ги изправя пред 

задачата да мислят как ние тук, в България като цяло, и ние – като регулаторен орган, 

отговаряме на предизвикателствата на дезинформацията в условия на война. В този смисъл, 

госпожа Велкова направи предложение за точка в дневния ред – да се обсъди, може би под 

формата на дискусия или поредица от дискусии, които включват различни заинтересовани 

страни, отговарящи именно на тези въпроси, свързани с дезинформацията, пропагандата, 

плурализма: как ги разбираме днес, в условията на война, тук при нас, в България; дали 

използваме всички възможни средства, за да противостоим на дезинформацията и на 

кремълската пропаганда; имаме ли и други и как стоим спрямо европейските процеси, които 

в тази посока се развиват? Обобщи, че прави предложение за точка в дневния ред – да 

обсъдят предстоящи дискусии по споменатите въпроси. 

Соня Момчилова предложи да бъде включено към т. Разни и тогава, след като го обсъдят, 

да се гласува. Подложи на гласуване дневния ред. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Приема дневния ред заедно с направеното предложение 

за допълнение към т. Разни. 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Доклади от Дирекция Мониторинг и анализи относно: 

 

а) фокусирано наблюдение на излъчено аудио- и аудио-визуално съдържание във връзка 

със случая с кораба „Царевна“ в контекста на войната в Украйна 
 

Зорница Гюрова – директор на дирекция Мониторинг и анализи, представи доклада 

(Приложение 2). 

 

Соня Момчилова благодари на госпожа Гюрова за детайлната, задълбочена и 

добросъвестна работа и даде думата за коментари по доклада.  

Габриела Наплатанова поздрави госпожа Гюрова за изчерпателния мониторинг, 

представящ цялата фактология и хронология, свързана с отразяването на кризата около 

кораба „Царевна“, как тя се проектира в българския политически живот и благодари за 

извода, че това е един класически пример за дезинформация с наш български адрес, как се 

е развила ситуацията на наша територия в ситуация, в случай на информационен вакуум, 

когато официалната информация никак не изобилства, а няма на място български 

журналист, който да верифицира и да разкаже от първа ръка това, което се случва. Госпожа 

Наплатанова предложи докладът от това наблюдение да бъде включен в ежемесечния 

бюлетин на СЕМ, тъй като предполага, че ще е ценен и за представителите на медиите, 

които са били субект на този мониторинг. 

Соня Момчилова изрази съгласие и допълни, че той ще бъде достъпен и на сайта на СЕМ. 

Госпожа Момчилова предостави думата за коментар на госпожа Георгиева. 
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Галина Георгиева изказа благодарност както към екипа, работил върху аналитичната част, 

снемането на данни и тяхното обобщение, така и към госпожа Гюрова. Подчерта, че за 

пореден път експертите от дирекция Мониторинг са демонстрирали мобилност, гъвкавост 

и експертност, и отбеляза, че намира този доклад за продължение на една   поредица от 

доклади, стартирала още в предишния състав на Съвета за електронни медии. Госпожа 

Георгиева посочи, че ще подкрепи предложението на госпожа Наплатанова за едно 

обобщение на обема от данни, тъй като наблюдаваните медии, освен обществените, са Нова 

телевизия, БТВ, Дарик радио, Bulgaria on air, за периода 10.04. – 18.04. 2022 г.  

Соня Момчилова благодари и даде думата на госпожа Велкова за коментар. 

Пролет Велкова напомни и за хората, които може би гледат отвън заседанието, че този 

доклад е първият от поредица мониторинги, възложени на съответния отдел по теми и 

събития, които вече са се състояли. Припомни и кои са били те, а именно: спирането на 

руския газ в България, зверствата в Буча, искането на Украйна за оръжия от България. 

Поясни, че припомня това, за да отбележи, че това е първият доклад от всички следващи по 

тези теми, които очакват и ѝ се струва, че ще бъде много полезно, ако под някаква форма 

успеят да представят обобщено, синтезирано по някакви ключови теми всичко това пред 

медиите, за да могат те да се огледат в мониторинга на СЕМ и в този доклад през работата 

на колегите. Госпожа Велкова счита, че целта на наблюденията по тези няколко теми е ясна 

и тя е: да се проследи как се отразява войната, но най-вече през въпроса - поне тя така го 

интерпретира, влиза ли руско влияние, по-точно кремълско, в България; през какви канали 

влиза; през какви програми, евентуално; през какви говорители като цяло. Да се видят 

говорителите по различните теми – било то журналисти или пък външни участници, дали 

тяхната експертност съответства на темите, по които биват канени да обсъждат и да 

коментират; най-важното, доминиращите тези по ключовите въпроси, които са видели и в 

този доклад, изведени от госпожа Гюрова; дали се търси сензационност в обсъждането на 

събитията и в поднасянето на информацията за тях в новините; дали се всява паника; има 

ли оневиняване на агресора и дали всичко това се представя в някакъв контекст. Поясни, че 

казва това за колегите, които гледат и слушат отвън, защото счита, че натам ще бъде 

насочено усилието им – нейното и на останалите съветници, а именно наблюдението по 

изброените теми да бъде приключено с доклади, които да съдържат ориентири и по този 

начин да могат медиите да се огледат за това как се отразява войната. 

Соня Момчилова благодари за изказването и даде думата на госпожа Велева. 

Симона Велева отбеляза, че се е запознала внимателно с доклада и счита, че ще бъде много 

полезен на всеки, който е заинтересован от темата, като подчерта, че вижда голям принос 

от страна на Съвета за електронни медии, правейки такъв тип концентрирани мониторинги, 

особено по отношение на този първи доклад. Припомни, че на заседанието от 19-ти май, 

което всъщност е било първото, на което тя и новите съветници са присъствали, са се 

обединили около  това  да се направи мониторинг на събития, свързани с войната назад и 

се радва, че всъщност този за кораба „Царевна“ е първият такъв доклад, защото той може 

да покаже именно какво се случва тогава, когато в националните медии пробие 

информация, която е откровена дезинформация. Личният прочит от това, което госпожа 

Велева вижда в доклада е, че медиите са изключително добросъвестни тогава, когато се 

опитват да намерят информация за събития от такъв характер. Но, същевременно в 

условията, в които няма информация или тя е изключително оскъдна, всеки се бори да е 

пръв и има опасност  дезинформацията да вземе превес – това, което се вижда от 10-ти 

април е отразено в самия доклад. Поради това, госпожа Велева ще се радва изводите, които 

са направени в мониторинговия доклад да се запазят в обема и в характера, в който са, като 

евентуално, би препоръчала малко по-добре да бъдат структурирани с оглед аудиторията и 
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предложението на госпожа Наплатанова, което подкрепя, и изказването от госпожа 

Велкова, а именно да е полезно на медиите и на всеки, който се интересува от темата, 

защото тя наистина е доста сериозна с оглед и на идеята за повече активност от страна на 

Съвета. Отчита, че те могат да бъдат наблюдатели на тези процеси, а правомощията им са 

изключително и само по закон. Така че е важно да се подчертае, че този мониторинг по 

никакъв начин не касае каквато и да било санкционна дейност на СЕМ, а напротив, има за 

цел да се види как се развива информацията в информационния поток през този период и 

как е отразено това събитие.  

Соня Момчилова пожела, в името на фактологическата коректност, да уточни, че това не 

е първият доклад. Госпожа Момчилова поясни, че буквално първите дни след началото на 

военните действия такъв доклад е бил възложен както върху предаването на господин 

Петър Волгин в програма „Хоризонт“, така и върху изброените медии и медийното 

съдържание, като той е публикуван на сайта на Съвета за електронни медии. 

Пролет Велкова отбеляза, че тя е направила тази грешка и наистина не е първият. Имала е 

предвид, че е първи в новия състав на СЕМ и този пакет от теми, които биха искали да 

огледат. Според госпожа Велкова, целите на този мониторинг са две. Едната е наистина да 

се види дали се работи професионално и да бъде дадена възможност на медиите сами да се 

огледат в този доклад от гледна точка именно на въпроса – колко и как професионално се 

работи. Другото, което посочи е, ако има нарушения, да ги адресират към закона. 

Соня Момчилова призова да се прави разлика между търсене на истината, което е 

основната задача и мисия на журналиста и търсене на сензация. Дава си сметка, че това е 

много сложна задача в условията на война. Отбеляза, че са чували мнението ѝ по темите, 

така че няма да се повтаря.  

Галина Георгиева попита дали ще гласуват доклада. 

Соня Момчилова потвърди и прикани към гласуване. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Приема доклада. Същият да се публикува на сайта след 

допълване/ структуриране на изводите в него. 

 

б) наблюдение на програма „Нова телевизия“ 

 

Зорница Гюрова – директор на дирекция Мониторинг и анализи, представи доклада 

(Приложение 3). 

 

Соня Момчилова благодари както на госпожа Гюрова, така и на господин Мънзелов, който 

е наблюдавал формата. Отбеляза, че им предстои тежка работа по уточняване на санкциите, 

ако евентуално бъдат наложени такива и се обърна към съветниците с въпрос дали приемат 

доклада. 

Габриела Наплатанова поиска да направи изказване. 

Соня Момчилова предостави думата на госпожа Наплатанова. 

Габриела Наплатанова благодари за доклада, който намира за изключително 

изчерпателен и допълни, че тепърва ще трябва да се разгледа ролята на рекламите на 

хазартни игри в тези формати, тъй като те присъстват не само при този доставчик на 

медийни услуги. Акцентира, че не желае да се подминават с лека ръка подмятания и шеги 

с нацистки поздрави, тъй като това не бива да се случва в национален ефир и отбеляза, че 

не намира такива импровизации за смешни, напротив, счита ги за плоски и призова, ако 

обичат, да се въздържат от такъв тип подмятания, не са оригинални. Подчерта, че не трябва 
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да се допуска манифестирането на една човеконенавистна идеология по този начин. 

Госпожа Наплатанова отбеляза, че има сходен случай с друг риалити формат, който СЕМ 

също разглежда и е в процес на мониторинг, когато многократно се е появил човек със 

свастика в национален ефир, като по него също ще се вземе отношение. 

Соня Момчилова благодари и даде думата на госпожа Велкова, за да направи своя 

коментар. 

Пролет Велкова изрази мнение, че по повод на „високоестетично съдържание“ на хумора 

в този формат няма да се произнася, защото би се произнесла лично, а счита че това не е 

работата ѝ тук. Колкото до това, което Габриела Наплатанова е коментирала, а именно: 

използването на нацистки символи, мисли, че е нещо, което заслужава повече внимание от 

страна на съветниците. Да, нацистки символи, според нея, могат да бъдат използвани с 

образователна цел, в художествени произведения, стига обаче да го изисква самият 

контекст. Тук госпожа Велкова такова основание не вижда и не намира. Счита, че това което 

би могло да смекчи вината е, че доколкото подсказва видяната картина, по-скоро става 

въпрос за импровизация, отколкото за предварителна режисура, предварително следвани 

реплики по сценарий, но така или иначе е категорична, че реакция трябва да  има. Колкото 

до скритата реклама, изглежда ѝ съвсем не случайно, доста целенасочено поднесена и също 

мисли, че реакцията на съветниците ще е належаща. 

Соня Момчилова благодари и предостави думата на госпожа Велева. 

Симона Велева открои две констатации в доклада. Първата е свързана с хитлеристки 

поздрав, като тук счита за важно да се подчертае, че всякакви изказвания, свързани с 

хитлеристки поздрави и оправдаване, дори осмиване, на този тип идеология, излизат извън 

правото на изразяване на мнение. Отбеляза, че това е и постоянната практика както на 

нашия съд, така и на Европейския съд по правата на човека. В този смисъл, предлага да се  

изпрати писмо, в което да се обърне внимание на доставчика по отношение на този скеч. 

Доколкото той е овладян навреме и няма предложение от страна на Мониторинга за 

налагане на санкция, предлага да се ограничат до едно такова писмо. По отношение на 

втория въпрос, наличието на скрито търговско съобщение, госпожа Велева посочи, че 

действително темата с рекламата на хазарта е много голяма. Допълни, че ще говорят за нея 

и ще се занимават самостойно, но се радва, че в доклада е обърнато внимание и също ще 

чака административното производство, неговото развитие и ще се произнесе по него. 

Соня Момчилова предостави думата на госпожа Георгиева. 

Галина Георгиева отбеляза, че приема доклада и прикани да се върви по реда на надзора. 

Соня Момчилова отбеляза, че ще се възползва от интереса на колегията и не само към 

заседанието на СЕМ, което се излъчва на живо, за да каже, че днес предстои среща с 

господин Румен Спецов, директор на Националната агенция за приходите, за да обсъдят 

проблемите по темата „хазарт в медийното съдържание“ и изобилното присъствие там. Ще 

се предприемат мерки, както нееднократно е заявявала в интервюта и ще се работи упорито 

по това да ограничат и да съблюдават рамките на Закона за радиото и телевизията, мястото 

на рекламата на хазарта, съобразно изискванията на закона. И не само Законът за радиото и 

телевизията. Обръщайки се към колегите си, отбеляза че е добре да отчитат условността, че 

това все пак е живо предаване, че има елемент на сатира, на импровизация, на свобода на 

актьорите да интерпретират по определена тема. Разбира се, че нещата казани от 

съветниците са точно така и са верни, но маже би е добре да се отчитат и тези уловки на 

живото предаване и на телевизията като медия, което предразполага актьорите към подобни 

злоупотреби. Призова към гласуване и попита дали са съгласни да се изпрати писмо с 

предупреждение, както е предложила госпожа Велева. 
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Галина Георгиева подчерта, че не става въпрос за предупреждение, а да се обърне 

внимание на доставчика. 

Соня Момчилова отбеляза, че според нея това също е предупреждение.  

Симона Велева уточни, че е имала предвид да се обърне внимание в контекста на казаното 

от председателя. 

Соня Момчилова акцентира, че това няма да предотврати санкция, разбира се.  

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Приема доклада. Да се изпрати писмо до доставчика, с 

което да му бъде обърнато внимание относно констатациите в доклада.  

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Проект на Кодекс за поведение, съдържащ мерки за оценка, 

означаване и ограничаване на достъпа до предавания, които са неблагоприятни или 

създават опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или 

социалното развитие на децата. 

 

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

 

Соня Момчилова благодари на госпожа Станева и добави, че са имали възможност да го 

обсъдят и са взели активно участие в създаването на този кодекс. Обърна се към 

съветниците с въпрос дали имат да добавят нещо. 

Галина Георгиева отговори отрицателно. 

Соня Момчилова даде думата за коментар на госпожа Велева. 

Симона Велева дълбоко приветства усилията на работната група и факта, че СЕМ 

публикува за обществено обсъждане и съответно  ще приеме Кодекс за поведение относно 

мерките за оценка, означаване и ограничаване достъпа до предавания, които са 

неблагоприятни или създават опасност от увреждане в психическото, физическото и 

нравственото развитие на децата. Обърна внимание, тъй като темата е близка и до нея, че 

мисли че доставчиците, като цяло, са доста внимателни, когато се отразяват деца. Госпожа 

Велева изрази своето удовлетворение от това, че в Кодекса е намерило място не просто 

защитата на деца от неблагоприятни последици, а и тяхното право на изразяване на мнение, 

представянето им в позитивна светлина и счита, че приемането му е не само добра стъпка, 

а и повдигането на темата регулярно повишава чувствителността в медиите по отношение 

на тази тема, защото вярва, че никой човек не е злонамерен, когато отразява деца. Допълни 

обаче, че тогава, когато стават някакви грешки или децата са представени в неблагоприятна 

среда, редакционното съдържание може да им навреди в бъдеще, то става дума по-скоро 

наистина за недомислене и в този смисъл намира, че кодексът е една много добра отправна 

точка, за което поздрави работната група.  

Соня Момчилова предостави думата на госпожа Велкова. 

Пролет Велкова отбеляза, че в този дух, ще каже няколко думи. Намира, че е много добре, 

че го има този Етичен кодекс. Дава си сметка колко сериозна работа от колко много страни 

е извършена, за да го има днес тук. Нейното наблюдение е, че медиите са все по-

чувствителни, все по-отговорни при отразяване на събития, в които участват деца, в 

предавания, в които участват деца, при предлагане на съдържание, което бива гледано от 

деца. Все по-чувствителни, но, струва ѝ се, не достатъчно чувствителни. Вярва, че този 

кодекс ще свърши доста работа в това отношение. За нея е много важно от тук нататък да 

има реално обсъждане в рамките на този един месец и ѝ се струва, че ще го има това 

обсъждане, че ще има много страни, които ще реагират. Госпожа Велкова счита, че е важно 
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да се види какво ще кажат неправителствените организации, които много задълбочено, 

компетентно, експертно, с отношение от години работят по темата за това как присъстват 

децата в медиите. Вярва, че Агенцията за закрила на децата също няма да остане встрани от 

този дебат и да видят нататък дали кодексът ще претърпи някакви промени, допълнения. 

Според нея, това ще се случи, но е важно да има обсъждане. 

Симона Велева се обърна към госпожа Велкова с въпрос дали би могла да си позволи една 

реплика към нея.  

Пролет Велкова отговори положително. 

Симона Велева отбеляза, че е съгласна с всичко, казано от госпожа Велева. За нея лично, 

големият проблем е най-вече фактът, че кодексът обхваща само доставчиците на медийни 

услуги по Закона за радиото и телевизията, и има редица медии, най-вече онлайн, които, 

всъщност, в голямата си част са достъпни, децата от там масово ползват информация и 

които не се съобразяват с тези етични правила. Акцентира, че е налице едно рязко 

разминаване между тези стандарти, които, разбира се, са свързани с недостатък на закона. 

В заключение заяви, че СЕМ прави каквото може и действително счита, че това е пътят. 

Пролет Велкова се включи с кратка реплика, отчитайки че госпожа Велева е абсолютно 

права и това е препятствие, което срещат почти във всяка тема, до която се допрат, а именно, 

че има един сектор на медийния терен, който е изключително регулиран и друг, който 

остава като джунгла и там нещата се случват и се развиват от само себе си. Госпожа Велкова 

счита, че това е от изключителна важност както по отношение на децата, така и по 

отношение на стандартите на работа, липсата на редакционен поглед там, където няма и 

редакции. Това в контекста на казаното по-горе ѝ се струва, че е една от темите, които би 

трябвало да ги занимава и с която да се ангажират – пак в дискусионен формат в някакъв 

по-нататъшен момент. 

Соня Момчилова изрази мнението си, че за тази оценка на въздействие ще им помогне 

много и срещата – дискусия, която ще проведат на 14-ти юни с представители на 

неправителствени организации и със специалисти и експерти, които имат отношение по 

темата как се отразява достъпното за децата медийно съдържание върху тяхната психика и 

формирането им като личности. Освен това, госпожа Момчилова се надява да се вземе 

предвид в новия Закон за радиото и телевизията тъкмо тази голяма територия, неподлежаща 

на контрол. Прикани към гласуване. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Приема проект на Кодекс за поведение относно мерките 

за оценка, означаване и ограничаване на достъпа до предавания, които са неблагоприятни 

или създават опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или 

социалното развитие на децата (Кодекс/ Кодекс за поведение). 

Открива процедура за обществено обсъждане. 

Проектът на Кодекс да се публикува на интернет страницата на Съвета за електронни 

медии. 

Определя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението за откриване 

на процедурата на интернет страницата на Съвета за електронни медии. В този срок 

заинтересованите лица могат да представят писмени становища по приетия проект. 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклади от Дирекция Лицензионни, регистрационни, правни режими 

и международна дейност относно: 
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а) влязло в сила Решение № РД-05-9/ 24.02.2021 г. за класиране на кандидатите за лицензия 

в конкурса за радиодейност за град Царево 

 

Райна Радоева – директор ОА, представи доклада (Приложение 5). 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Издава на Фреш Радио Груп ЕООД Индивидуална 

лицензия за доставяне на радиоуслуга № ЛРР-01 1-077-06-02 с наименование СТАРТ ЕФ 

ЕМ/ START FM на територията на гр. Царево, честота 97.4 MHz. Срокът на лицензията е 

15 г., считано от 08.06.2022 г.  

 

б) заявления от Инвестор.БГ АД, Фондация Радио Нова Европа и Радиокомпания Си.Джей 

ООД, препратени от Комисията за регулиране на съобщенията на основание чл. 30, т. 13 от 

Закона за електронните съобщения 

 

Райна Радоева – директор ОА, представи доклада (Приложение 5). 

 

- Инвестор.БГ АД 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5  (пет) гласа „за”: Не възразява Комисията за регулиране на съобщенията, 

при спазване на разпоредбите на Закона за електронните съобщения, да измени Разрешение 

№ 00517-009/ 16.12.2016 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. 

Хасково, издадено на Инвестор.БГ АД, както следва: 

1. Изменя се Приложение 1 „Технически параметри на електронната съобщителна 

мрежа“; 

2. Изменя се Приложение 2 „Размер, срокове и начини на заплащане на таксите“. 

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията. 
 
 

- Фондация Радио Нова Европа 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Не възразява Комисията за регулиране на съобщенията, 

при спазване на разпоредбите на Закона за електронните съобщения, да измени Разрешение 

№ 00316/ 26.05.2008 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. 

Хасково, издадено на Фондация Радио Нова Европа, както следва: 

1. Изменя се Приложение 1 „Технически параметри на електронната съобщителна 

мрежа“; 

2. Изменя се Приложение 2 „Размер, срокове и начини на заплащане на таксите“. 

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията. 

 

- Радиокомпания Си.Джей ООД 
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Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Не възразява Комисията за регулиране на съобщенията, 

при спазване на разпоредбите на Закона за електронните съобщения, да измени Разрешение 

№ 00127/ 10.04.2008 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. 

Хасково, издадено на Радиокомпания Си.Джей ООД, както следва: 

1. Изменя се Приложение 1 „Технически параметри на електронната съобщителна 

мрежа“; 

2. Изменя се Приложение 2 „Размер, срокове и начини на заплащане на таксите“. 

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията. 

 

 

в) уведомително писмо от Нова Броудкастинг Груп ЕООД 

 

Райна Радоева – директор ОА, представи доклада (Приложение 5). 

 

Решение:  

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

относно органите на управление на Нова Броудкастинг Груп ООД. 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Доклад от Обща администрация относно издаване на актове за 

установяване на публични държавни вземания 

Емилия Станева – главен секретар, представи доклада (Приложение 6). 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Издава актове за установяване на публични държавни 

вземания на посочените в доклада доставчици на медийни услуги. 

 

ПО ТОЧКА РАЗНИ: Госпожа Момчилова предложи в тази точка да се подложи на 

гласуване предложението, направено от госпожа Пролет Велкова за дискусии, които да 

изяснят проблема с дезинформацията по отношение на медийното съдържание. Приема се 

предложението с 4 гласа „за“. Обърна се към госпожа Георгиева с въпрос как гласува тя. 

Галина Георгиева отговори, че се въздържа. 

Соня Момчилова добави, че допълнително ще уточнят формата, под който ще се проведат 

тези срещи и наименованието им.  

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за” и 1 „въздържал се“ (Галина Георгиева): Да се 

предприемат действия за организиране на дискусии с оглед изясняване на темата за 

дезинформацията в медийното съдържание. 

 

Соня Момчилова още веднъж прикани всички, които имат интерес към дейността на 

Съвета, да следят сайта, където ще се публикува връзка, чрез която могат да се проследят 

дискусиите, които предстоят, като обърна внимание, че те не са за изпускане. Благодари на 

всички, проследили заседанието, и пожела хубав ден. 

 

Соня Момчилова закри заседанието. 
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Материали, приложени към Протокол № 16 

1. Дневен ред; 

2. Доклад от М. Колева, Б. Гегова, Р. Ефтимова, Ек. Василева, М. Петкова, Д. Милева с изх. 

№ НД-04 30-07-33/ 07.06.2022 г.; 

3. Доклад от Вл. Мънзелов с изх. № НД-04 30-07-32/ 06.06.2022 г.; 

4. Доклад от Ем. Станева с изх. № РД-18 30-03-7/ 07.06.2022 г.; 

5. Доклад от Р. Радоева с изх. № ЛРР-15 30-04-15/ 06.06.2022 г.; 

6. Доклад от М. Маркова с изх. № БФ-22 30-06-113/ 06.06.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Соня Момчилова 

Председател на СЕМ  

 

...........................  Пролет Велкова 

 

 

…………….. 

 

Габриела 

Наплатанова  

    

   ……….….….….  

     

    Симона Велева  

            

            …...………… 

 

 

Галина Георгиева         ………………… 

 

 

  

   

   

  Старши специалист:       …………………   

  Мария Гинина               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


