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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 

 

№ 35 

 

от редовно заседание, състояло се на 17.11.2022 г. 

 

 

 

ПРИСЪСТВАТ: Соня Момчилова – председател, Габриела Наплатанова, Галина 

Георгиева, Пролет Велкова 

ОТСЪСТВАТ: Симона Велева 

 

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

Съставил протокола – Николина Джидрова 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклади от дирекция Мониторинг и анализи относно: 

а) наблюдение за спазване на условията на Индивидуална лицензия за доставяне на 

радиоуслуга  № 1-063-01-01, издадена на Българското национално радио; 

б)  наблюдение за спазване на чл. 6, ал. 3, т. 3 от Закона за радото и телевизията на 

предаването „Денят започва с Георги Любенов“, разпространявано в програма БНТ1 на 

Българската национална телевизия; 

в) наблюдение на предаването „Животът по действителен случай“, разпространявано в 

програма БТВ на БТВ Медиа груп ЕАД.  

Вносител:  Зорница Гюрова  

Докладва: Ек. Василева, К. Колев, М. Петкова   

 

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

дейност относно: 

а) заявление от Дарик радио АД за изменение на разрешение, препратено от Комисията за 

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

съобщения; 

б) уведомително писмо от Телевизия Дартс ЕООД. 

Вносител: Доротея Петрова  

Докладва: Р. Радоева  

 

Разни: 

Заповед от Министерски съвет за създаване на Междуведомствена работна група и 

подгрупи към нея за проследяване изпълнението на протоколите от заседанията на 

Съвместната междуправителствена комисия по чл. 12 от Договора за приятелство, 
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добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Северна 

Македония от 2017  г. и за изменение на Заповед № Р-8 от 20.01.2022 г. 

 

Информации: 

Писмо от ERGA относно начало на обявената процедура по електронно гласуване за 

потвърждение на председатели на подгрупи и групи за действие за 2023 г. 

 

 

Соня Момчилова откри заседанието и поздрави колегите си. Отбеляза, че датата и часът 

на заседанието са обявени на сайта на Съвета за електронни медии и всички, които желаят, 

могат да го проследят. Представи дневния ред, в който в първа точка са включени доклади 

от дирекция Мониторинг и анализи относно наблюдения за спазване на условията за 

индивидуална лицензия, наблюдение на спазване на чл. 6 ал. 3 на Закона за радио и 

телевизия на предаването „Денят започва с Георги Любенов“, разпространявано в 

програмата на БНТ, наблюдение на предаването „Животът по действителен случай“ на БТВ. 

Във втора точка ще бъде разгледан доклад от дирекция Лицензионни, регистрационни и 

правни режими и международна дейност относно постъпили в СЕМ заявления и 

уведомителни писма. Предложи като допълнителна точка да се проследи отразяването на 

събитията около ситуацията с падналата на полска територия ракета, в периода от 15-ти до 

17-ти ноември.  

 

Соня Момчилова подложи дневния ред за гласуване. 

Решение:   

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Приема дневния ред. 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА (допълнена) 

 

1) предложение от г-жа Соня Момчилова – председател на СЕМ, за мониторинг. 

 

Габриела Наплатанова изрази своя респект към начина, по който националните телевизии 

реагират на събитията от последните 48 часа, като изтъкна, че  не са прибързали и засилили 

паниката в българския зрител, а прецизно са изчакали точна информация и са се позовали 

на фактите, когато са били изяснени. Припомни, че не за първи път има дебати относно 

влизането в сила на чл. 5 от НАТО и свикването на консултации по чл. 4. НАТО е 

задействало чл. 5 при ситуацията с войната в Сирия срещу Ислямска държава, когато ракети 

са падали на територията на Турция, така че това не е безпрецедентен случай. Войната в 

Украйна навлиза в нова фаза, но не бива да се засилват допълнително тревогите на 

българското население, заради което тя иска да поздрави още веднъж колегите си от 

националните медии за професионализма, включително тези, които са изпратили на място 

свои кореспонденти. 

Соня Момчилова отбеляза, че е на различно мнение по темата. Проследила е прецизно 

отразяването ѝ в националните медии, но ще коментира след като обстойно се запознае с 

предстоящия анализ на дирекция Мониторинг на Съвета за електронни медии. 
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Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за“: да се осъществи фокусиран мониторинг на излъчено 

аудио-визуално съдържание относно отразяването на падналата на полска територия ракета 

в периода 15 -17 ноември т.г. 

 

 

2)доклади от дирекция Мониторинг и анализи относно: 

а) наблюдение за спазване на условията на Индивидуална лицензия за доставяне на 

радиоуслуга  № 1-063-01-01, издадена на Българското национално радио; 

б)  наблюдение за спазване на чл. 6, ал. 3, т. 3 от Закона за радото и телевизията на 

предаването „Денят започва с Георги Любенов“, разпространявано в програма БНТ1 на 

Българската национална телевизия; 

в) наблюдение на предаването „Животът по действителен случай“, разпространявано в 

програма БТВ на БТВ Медиа груп ЕАД.  

Вносител:  Зорница Гюрова  

Докладва: Ек. Василева, К. Колев, М. Петкова   

 

а) наблюдение за спазване на условията на Индивидуална лицензия за доставяне на 

радиоуслуга  № 1-063-01-01, издадена на Българското национално радио 

Зорница Гюрова - директор на дирекция СА МА, представи доклада. (Приложение 2а) 

 

Соня Момчилова поздрави Българското национално радио във връзка с отчетеното в 

доклада и го подложи на гласуване. 

 

Решение:   

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

б)  наблюдение за спазване на чл. 6, ал. 3, т. 3 от Закона за радото и телевизията на 

предаването „Денят започва с Георги Любенов“, разпространявано в програма БНТ1 

на Българската национална телевизия; 

Зорница Гюрова - директор на дирекция СА МА, представи доклада. (Приложение 2б) 

Соня Момчилова предложи да се канят повече дами в предаването заради голямата 

диспропорция, отчетена в доклада, която е необяснима от нейна гледна точка. 

Пролет Велкова отбеляза, че плурализъм безспорно е налице от гледна точка на участие на 

различни представители на политически формации, нагласи, позиции, което е много добре, 

но иска отново да изтъкне, съжалява, че се повтаря, но самата среда я предизвиква да го 

направи,  че според нея има дефицит на редакционен интегритет. Пояснява, че за нея е важно 

накъде гравитират позициите на журналистите, доколкото ги имат изобщо, а би трябвало да 

ги имат - дали са в подкрепа на обществения договор, около който е консолидирано общото 

им съществуване или по посока на настроения и нагласи, които по-скоро дърпат назад и 

встрани. Въздържа се да подкрепи доклада не защото работата по него не е добра, а защото 

липсва направената от нея констатация. Поиска уточнение кои предавания предстои да 

бъдат докладвани и дали са избрани по сигнали, тъй като според нея е имало сигнали, 

свързани специално с това предаване. 

Зорница Гюрова уточни, че предаванията са „Още от деня“ и „Денят започва“, които се 

проследяват традиционно. 
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Соня Момчилова отбеляза, че лоялната аудитория на Българската национална телевизия, 

както става ясно от социологическото проучване и от мониторинга, продължава да се 

представлява основно от хора във възрастова група 55 плюс, с техните известни нагласи, 

предпочитания и манталитет. Според нея редакционният интегритет трябва да се базира на 

интересите на аудиторията.  

Соня Момчилова подложи доклада на гласуване. 

 

Решение:   

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за” и 1 (един) глас „въздържал се“ (Пролет Велкова): 

Приема доклада. 

 

в) наблюдение на предаването „Животът по действителен случай“, разпространявано 

в програма БТВ на БТВ Медиа груп ЕАД 

Зорница Гюрова - директор на дирекция СА МА, представи доклада. (Приложение 2в). 

 

Соня Момчилова отбеляза, че се върви към административнонаказателно производство. 

Габриела Наплатанова изтъкна, че предаването, макар и ново, съдейства за жанровото 

многообразие в телевизията. Изрази несъгласие с това, че въпреки професионалния начин, 

по който се прави, предаването насажда идеята, че контролирайки и променяйки външния 

си вид можем да получим дълбок импулс да променим и да контролираме своя живот. 

Смята, че това задълбочава и се „заиграва“ с комплексите и с несигурността на хората. 

Прави ѝ впечатление, че клиниката се рекламира като бранд, но освен продуктово 

позициониране, се съобщават и качествата на продуктите, включително на естетическата 

дерматология, материалите, които се влагат в тези участници, които доброволно дават 

своята лична история, за да получат така желаната естетическа промяна. Намира, че 

специално в рубриката, свързана с клиниката за естетическа медицина има влияние на 

спонсора върху редакционното съдържание. Подкрепя експертите в тяхната оценка, че има 

нарушение по чл. 75 и чл. 84 от Закона за радио и телевизия. 

Соня Момчилова отбеляза, че докладът ще бъде обсъден и на следващи заседания и ще 

бъде повод и за други точки в предстоящ дневен ред. 

 

Решение:   

СЕМ реши:  приема за информация. 

ПО ТОЧКА ВТОРА:  Доклад от дирекция Лицензионни, регистрационни, правни режими 

и международна дейност относно: 

а) заявление от Дарик радио АД за изменение на разрешение, препратено от Комисията за 

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

съобщения; 

б) уведомително писмо от Телевизия Дартс ЕООД. 

Вносител: Доротея Петрова  

Докладва: Р. Радоева  

 

а) заявление от Дарик радио АД за изменение на разрешение, препратено от Комисията 

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

електронните съобщения; 

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

Закона на електронните съобщения, да измени Разрешение № 00760/21.07.2008 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 Република България, издадено на Дарик 

радио АД, а именно: 

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. 

 

б) уведомително писмо от Телевизия Дартс ЕООД 

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

 

Решение:   

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 16а и т. 16 и чл. 125к, ал. 

2 от Закона за радиото и телевизията: 

Изменя регистрацията на доставяне на аудио-визуална медийна услуга на Телевизия Дартс 

ЕООД съгласно удостоверение № ЛРР-02-4-174-01, като териториалният обхват се променя 

от регионален за областите Кюстендил и Благоевград на национален. 

Промяната да се впише в раздел Първи на Публичния регистър на СЕМ. 

На доставчика да се издаде ново удостоверение за регистрация. 

 

 

ПО ТОЧКА РАЗНИ: 

- Заповед от Министерски съвет за създаване на Междуведомствена работна група и 

подгрупи към нея за проследяване изпълнението на протоколите от заседанията на 

Съвместната междуправителствена комисия по чл. 12 от Договора за приятелство, 

добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Северна 

Македония от 2017  г. и за изменение на Заповед № Р-8 от 20.01.2022 г.  

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

Соня Момчилова предложи Габриела Наплатанова за представител в подгрупата, тъй като 

се занимава с темата отдавна. 

Габриела Наплатанова приема да участва с представител от администрацията.  

 

Решение:   

СЕМ реши с 4 (четири ) гласа „за”: 

Определя г-жа Габриела Наплатанова – член на СЕМ и един представител от 

администрацията, да вземат участие в подгрупа по т. 5.1 от  Заповед № Р-236/15.11.2022 на 

министър-председателя (превенцията и противодействието на говора на омразата). 

 

ИНФОРМАЦИИ 

Писмо от ERGA относно начало на обявената процедура по електронно гласуване за 

потвърждение на председатели на подгрупи и групи за действие за 2023 г. (Приложение 5) 
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Решение 

СЕМ реши: Приема за информация. 

 

 

Соня Момчилова закри заседанието. 

 

 

 

Материали приложени към Протокол № 35 

 

1. Дневен ред. 

2. Доклад от Ек. Василева с изх. № НД-04-30-07-53 / 14.11.2022 г. 

3. Доклад от Константин Колев с изх. № НД-04 30-07-52 / 14.11.2022 г. 

4. Доклад от Мария Петкова с изх. № НД-04 30-07-54 / 14.11.2022 г. 

5. Доклад от Райна Радоева с изх. № ЛРР-15 30.04.30 / 14.11.2022 г. 

6. Заповед от Министерски съвет с вх. № РД-20 03-00-19 / 16.11.2022 г. 

7. Писмо от ERGA с вх. № МД-08 30.11-85 / 15.11.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Соня Момчилова 

Председател на СЕМ  

 

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

 

 

…………….. 

 

Габриела 

Наплатанова  

    

   ……….….….….  

     

    Симона Велева  

            

            отсъства 

 

 

Галина Георгиева         ………………… 

 

 

  

   

   

  Старши специалист:       …………………   

  Николина Джидрова 


