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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 

 

№ 32 

 

от редовно заседание, състояло се на 29.09.2022 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 – Вера Данаилова 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

дейност относно: 

а) заявления от БГНЕС - Груп ЕООД, Голф България ЕООД, Уебграунд Груп АД  и 

Дивидент медиа ЕООД за вписване на нелинейни медийни услуги по чл. 125ж от ЗРТ; 

б) заявления от Фокус Медия ЕООД за изменение на разрешения, препратени от КРС на 

основание чл. 30, ал. 1, т. 13 от ЗЕС 

в) административнонаказателно производство, образувано с АУАН № НД-01-20 от 2022 

г. 

Вносител: Доротея Петрова 

Докладват: Райна Радоева, Владимир Павлов 

 

Разни 

- Доклад от Дирекция Обща администрация относно осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд. 

- Доклад от Дирекция Обща администрация относно преназначаване на служител. 

- Доклад от дирекция Лицензионни, регистрационни, правни режими и международна 

дейност относно 56 среща на EПРА в Анталия. 

- Заседание на Подгрупа 2 на ERGA. 

- Оферта за организиране на международната конференция на медийните регулатори от 

балканския регион. 

 

 

Информации 

 

- Писмо от БНР за среща с представител на EBU. 

- Писмо от АТИ с искане за среща. 
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Соня Момчилова откри заседанието и обяви дневния ред. В първа точка са включени 

Доклади от дирекция Лицензионни, регистрационни, правни режими и международна 

дейност относно заявления за вписване на нелинейни медийни услуги по чл. 125ж от ЗРТ 

и заявления за изменение на разрешения, препратени от КРС. В закритата част на 

заседанието ще се разгледа административнонаказателно производство и въпроси, 

свързани с административната дейност на Съвета.   

 

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) заявления от  БГНЕС - Груп ЕООД, Голф България ЕООД, Уебграунд Груп АД  и 

Дивидент медиа ЕООД за вписване на нелинейни медийни услуги по чл. 125ж от ЗРТ; 

б) заявления от Фокус Медия ЕООД за изменение на разрешения, препратени от КРС на 

основание чл. 30, ал. 1, т. 13 от ЗЕС 

в) административнонаказателно производство, образувано с АУАН № НД-01-20 от 2022г. 

 

а) заявление от БГНЕС - Груп ЕООД за вписване на нелинейна медийна услуга по 

чл. 125ж от ЗРТ; 

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

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 16 и чл. 125ж, ал. 5, във 

връзка с чл. 125к, ал. 2, т. 4 и ал. 5 от Закона за радиото и телевизията, вписва в раздел 

Четвърти на Публичния регистър БГНЕС - ГРУП ЕООД като доставчик на нелинейна 

медийна услуга. Вписва и услуга :видео по поръчка с . параметри: кратки видео обекти с 

различна продължителност и съдържание, достъпни в избран от потребителя момент по 

негова лична заявка; услугата е достъпна на адрес: https://bgnes.bg/, в обособена секция 

ВИДЕО галерия; териториален обхват: национален; предполагаемата дата на започване 

на дейността е от датата на вписването.  

БГНЕС - ГРУП 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. 

 

а) заявление от Голф България ЕООД за вписване на нелинейна медийна услуга по 

чл. 125ж от ЗРТ; 

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

 

Решение:   

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 16 и чл. 125ж, ал. 5, във 

връзка с чл. 125к, ал. 2, т. 4 и ал. 5 от Закона за радиото и телевизията, вписва в раздел 

Четвърти на Публичния регистър ГОЛФ БЪЛГАРИЯ ЕООД като доставчик на нелинейна 

https://bgnes.bg/
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медийна услуга. Вписва и данни за услуга  видео по заявка с -параметри: предоставяне на 

24-часов достъп до аудио-визуално съдържание при поискване от потребителите в секция 

видео на уеб адрес: https://novini.bg/video; териториален обхват: национален; 

предполагаема дата на дейността: 01.09.2022 г. 

ГОЛФ БЪЛГАРИЯ 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. 

 

а) заявление от Уебграунд Груп АД  за вписвана на нелинейна медийна услуга по чл. 

125ж от ЗРТ; 

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

 

Решение:   

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 16 и чл. 125ж, ал. 5, във 

връзка с чл. 125к, ал. 2, т. 4 и ал. 5 от Закона за радиото и телевизията, вписва в раздел 

Четвърти на Публичния регистър УЕБГРАУНД ГРУП АД като доставчик на нелинейна 

медийна услуга. Вписва и услуга по заявка с параметри: предоставяне на достъп до аудио-

визуални материали с различна продължителност, представляващи авторски материали 

на журналисти от медиата. Услугата се предоставя в обособена секция „Студио актуално“ 

на интернет страницата www.actualno.com; териториален обхват: национален; 

предполагаема дата на дейността: 01.10. 2022 г. 

УЕБГРАУНД ГРУП АД 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. 

 

а) заявление от  Дивидент медиа ЕООД за вписване на нелинейна медийна услуга по 

чл. 125ж от ЗРТ; 

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

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 16 и чл. 125ж, ал. 5, във 

връзка с чл. 125к, ал. 2, т. 4 и ал. 5 от Закона за радиото и телевизията, вписва в раздел 

Четвърти на Публичния регистър ДИВИДЕНТ МЕДИА ЕООД като доставчик на 

нелинейна медийна услуга. Вписва и  услуга по заявка с параметри: записи на кратки 

видеорепортажи, видеоинтервюта и видеопредавания, предоставени за гледане в избран 

от потребителя момент по негова лична заявка въз основа на каталог от предавания, 

подбрани от Дивидент Медиа ЕООД, достъпна на сайта www.divident.eu; териториален 

обхват: национален; предполагаема дата на започване дейността: 28.09.2022 г. 

https://novini.bg/video
http://www.actualno.com/
http://www.divident.eu/
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ДИВИДЕНТ МЕДИА 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. 

 

б) заявления от Фокус Медия ЕООД за изменение на разрешения, препратени от КРС 

на основание чл. 30, ал. 1, т. 13 от ЗЕС 

  

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

Решение:   

СЕМ реши с 5 (пет) 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 Разрешение № 00415-008/ 07.07.2022 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 град София, издадено на Фокус Медия ЕООД, както 

следва:  

1. Изменя се т 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.  

 

Решение:   

СЕМ реши с 5 (пет) 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 Разрешение № 02284-003/ 07.07.2022 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 град Горна Оряховица, издадено на Фокус Медия 

ЕООД, както следва:  

1. Изменя се т. 1 от 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) административнонаказателно производство, образувано с АУАН № НД-01-20 от 

2022 г. 

Доротея Петрова - директор СА ЛРПРМД, представи доклада. (Приложение 2в) 

Соня Момчилова предложи случаят да бъде приет за маловажен.  
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Симона Велева ще подкрепи предложението за „маловажен случай“. Направи уточнение, 

че става дума за организиране на благотворително събитие и посочването на спонсорите, 

не само „Биодерма“, но и останалите спонсори, не представлява скрито търговско 

съобщение. За нея единственото изречение, което може да бъде прието за скрито 

търговско съобщение е това, което е описано в самия акт: „„Биодерма“ с гамата си 

„Фотодерм“ за девета година е марка номер едно в аптеките. Наистина трябва да се 

грижим за кожата си по най-добрия начин, да нанасяме слънцезащита и когато сме в града. 

Така че, ако не сте опитвали слънцезащитата на „Биодерма“, което малко ме съмнява, на 

„Биодерма уоманс рън“, ще имате възможност да я тествате и наистина да се погрижите 

по най-добрия начин за себе си…“. Този елемент може да бъде възприет като внушение и 

насочване на аудиторията към това да ползва продукта. Трябва ясно да се прави разлика 

между това когато се посочват спонсорите - онези марки, които наистина имат висока 

социална отговорност и правят социални каузи, които са добри за общото благо и за 

обществото като цяло и когато се правят този тип внушения. Според г-жа Велева е налице 

нарушение, но по характера си е абсолютно маловажен случай и СЕМ по никакъв начин 

не обезсърчава дарителите. 

  

Пролет Велкова е съгласна с изразеното до момента и добави, че това е поредният повод, 

по който да помислят за едно по-широко обсъждане по темата: как именно благотворители 

биват отразявани в медии, когато става дума за организации, участвали в социални или 

благотворителни кампании, акции и мероприятия, какъвто е случаят. Мисли че няма 

особена избистреност в редакционните екипи. Имали са повод на предишни заседания да 

си кажат, че е добре да се направят подобни срещи и този казус е такъв повод. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: по образуваното с АУАН № НД-01-20 от 2022 г. 

административнонаказателно производство срещу Дарик Радио АД за нарушение на чл. 

75, ал. 1, изр. второ от Закона за радиото и телевизията – излъчване на скрито търговско 

съобщение, приема случаят за маловажен.  

 

ПО ТОЧКА РАЗНИ: 

 

Разни 

- Доклад от Дирекция Обща администрация относно осигуряване на здравословни 

и безопасни условия на труд. 

 

Райна Радоева – за директор Обща администрация, представи доклада. (Приложение 

3) 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за“: Във връзка с осигуряването на здравословни и безопасни 

условия на труд изменя Заповед № РД-13-83 от 17.11.2021 г. като стойността на средствата 

за корекция на зрението се увеличава на 350 (триста и петдесет) лева. 

 

- Доклад от Дирекция Обща администрация относно преназначаване на служител. 

Райна Радоева – за директор Обща администрация, представи доклада. (Приложение 

4) 
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Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за“: Да бъде сключено допълнително споразумение за 

преназначаването на служителя Радослав Герасимов – специалист IT на длъжност 

„старши специалист- IT“, считано от 03.10.2022 г. 

 

- Доклад от дирекция Лицензионни, регистрационни, правни режими и 

международна дейност относно 56 среща на EПРА в Анталия. 

 

Емилия Станева – главен секретар, представи доклада. (Приложение 5) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за“: Командирова г-жа Соня Момчилова, г-жа Симона 

Велева, г-жа Габриела Наплатанова и г-жа Пролет Велкова за участие в 56-тата среща на 

ЕПРА, която ще се проведе в Анталия, Турция от 12.10.2022 г. до 15.10.2022 г. Пътуването 

ще се осъществи със самолет. Всички разходи за командировката са за сметка на СЕМ. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за“: В периода от 12 до 15 октомври 2022 г., г-жа Галина 

Георгиева – член на СЕМ, да замества г-жа Соня Момчилова – председател на СЕМ. 

 

- Заседание на Подгрупа 2 на ERGA. 

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

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за“: Командирова г-жа Мария Белчева за участие в 

заседанието на подгрупа 2 на ЕРГА в Брюксел, Белгия на 18.10.2022 г. Разноските за 

самолетните билети са за сметка на приемащата страна. Една нощувка, дневни пари (2 

дни) и застраховка за пътуване са за сметка на СЕМ.   

 

- Оферта за организиране на международната конференция на медийните 

регулатори от балканския регион. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за“: Прие международната конференция на медийните 

регулатори от балканския регион да се проведе в Грант хотел София. Да се уведоми 

организатора. Програмата на събитието ще бъде допълнително уточнена. 

 

 

Информации 

 

- Писмо от БНР за среща с представител на EBU. (Приложение 8) 

 

СЕМ реши: Да се проведе работна среща с представител на EBU на 10.10.2022 г. от 11 

часа. 

 

- Писмо от АТИ с искане за среща. (Приложение 9) 

 

СЕМ реши: Да се проведе работна среща с АТИ на 11.10.2022 г. от 11 часа. 
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Симона Велева информира колегите си, че вчера с госпожа Белчева са се включили на 

срещата на ERGA по повод EMFA. Срещата е продължила доста дълго и според нея е 

полезно и колегите да чуят малко повече. В момента дебатът, който се води на ниво ERGA 

е, че с европейския регламент за свобода на медиите, в най-общи линии и без да е 

уведомена официално по надлежния ред, ERGA се превръща в един доста голям борд, 

чийто секретариат ще бъде към Европейската комисия. Голяма част от колегите, да не 

каже всички, са изразили опасения, че всъщност се отнема част от независимостта на 

националните регулатори и в частност на ERGA. Всички знаят, че през последните години 

основната линия на позициите на ERGA винаги е била за силна ERGA. Сега се оказва, че 

ще бъде в голяма зависимост от Европейската комисия. Госпожа Велева отбеляза, че това 

сега е горещия картоф, така да се каже и дебатът е доста силен. Тя е съгласна, четейки 

EMFA, че всъщност ERGA се трансформира и изобщо няма да я има във вида, в който е 

била. Г-жа Велева  благодари и на госпожа Белчева за вчера, защото връзката е била много 

лоша, комуникацията е била трудна поради платформата, на която се е провеждала 

срещата, но госпожа Белчева през цялото време е присъствала и е дала доклад.  

Пролет Велкова се поинтересува дали тази позиция е преобладаваща и дали се предлага 

нещо различно.   

Симона Велева уточни, че  чисто процедурно в момента е отворена консултация. В 

рамките на два месеца Европейската комисия публикува за обществено обсъждане 

регламента и има право в рамките на тези два месеца да измени самите текстове. ERGA 

ще даде позицията си. Г-жа Велева предлага Съветът да изпрати своя или да се присъедини 

към позицията на ERGA. След тези два месеца, чисто процедурно, комисията предлага 

проекта за регламент такъв, какъвто е. Съветът на министрите, където нашето 

Министерство на културата ще се включи и с Европейският парламент съвместно трябва 

да приемат акта. Г-жа Велева прогнозира, че дори и при най-оптимистични срокове и 

бързане до една година няма да се приеме, защото това е технологичното време. Въпросът 

за компетенциите, които ще има този борд и какво ще е отношението му с комисията е 

важно. Има текст от EMFA, според който бордът ще работи по определени процедурни 

правила, но те се приемат след съгласуване/одобрение на комисията и това действително 

застрашава независимостта на борда, за което колегите неслучайно са изразили опасение.  

Соня Момчилова отбеляза, че позицията на Съвета до сега е била за силна ERGA, така 

че в този смисъл може да се мисли. 

 

  

Соня Момчилова закри заседанието.  

 

 

 

 

Материали приложени към Протокол № 32 

 

 

1. Дневен ред. 

2. Доклад от Р. Радоева с изх. № ЛРР-15 30-04-24/27.09.2022 г.  

3. Доклад от В. Павлов с изх. № ПД-08 30-12-63/26.09.2022 г.  

4. Доклад от Н. Николова с изх. № БФ-22 30-06-138/27.09.2022 г.  

5. Доклад от Р. Радоева с изх. № АСД-09 30-08-20/27.09.2022 г.  
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6. Доклад от Р. Дормишкова с изх. № МД-06 30-11-73/27.09.2022 г.  

7. Писмо от ERGA с вх. № МД-08 30-11-12/27.09.2022 г.  

8. Писмо от БНР с вх. № РД-21 17-00-26/27.09.2022 г.  

9. Писмо от АТИ с вх. № РД-22 06-00-41/ 23.09.2022 г.  

 

 

 

 

Соня Момчилова 

Председател на СЕМ  

 

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

 

 

…………….. 

 

Габриела 

Наплатанова  

    

   ……….….….….  

     

    Симона Велева  

            

            …...………… 

 

 

Галина Георгиева         ………………… 

 

 

  

   

   

  Старши специалист:       …………………   

  Вера Данаилова 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 


