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СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ 

 

Заседание – 15 декември 2022 г., 11:00 часа 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. Отчет на генералния директор на Българското национално радио за периода май - 

октомври 2022 г. 

 

2. Доклади от дирекция Мониторинг и анализи относно: 

а) наблюдение на програма ХОРИЗОНТ на Българското национално радио за спазване 

разпоредбата на чл. 6, ал. 3, т.6 от Закона за радиото и телевизията в предаванията 

„Политически НЕкоректно“, „Преди всички” и „12+3“; 

б) отразяване на случая с дванадесетгодишния Александър в аудио-визуални и 

радиоуслуги с национален териториален обхват, разпространявани чрез електронни 

съобщителни мрежи за наземно цифрово или аналогово радиоразпръскване; 

в) наблюдение за спазване на разпоредбата на чл. 89, ал. 1 и чл. 90, ал. 4 от Закона за 

радиото и телевизията в аудио-визуални медийни услуги с национален териториален 

обхват, разпространявани чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово 

радиоразпръскване. 

Вносител: Зорница Гюрова  

Докладват: Ек. Василева, Св. Николова, Вл. Мънзелов, Ан. Георгиева, Ал. Цолов 

 

3. Отчет на Съвета за електронни медии за изпълнение на задълженията по чл. 8а от 

Закона за радиото и телевизията. 

Вносител: Доротея Петрова  

Докладват: Д. Кирковска 

  

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

дейност относно: 

а) заявление от СУ Св. Климент Охридски за изменение на Индивидуална лицензия № 

1-062-01-01 за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. София.   

б) заявление за регистрация по реда на чл. 125а от ЗРТ от Мултимедиа ООД. 

в) уведомителни писма от Телевизия Дартс ЕООД и БТВ Медиа Груп ЕАД. 
г) заявление по Закона за достъп до обществена информация; 

д) административнонаказателно производство, образувано с АУАН № НД-01-23/ 2022 г. 

Вносител: Доротея Петрова  

Докладват: Р. Радоева, Н. Косева, Кр. Димитров 

 

5. Доклади от дирекция Обща администрация относно услуги, необходими за дейността 

на Съвета за електронни медии. 

Вносител: Емилия Станева 

Докладва: Евгени Димитров  

 



6. Проект на План за дейността на Съвета за електронни медии за 2023 г. 

Докладва: Емилия Станева 

 

Разни: 


