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                                          София 1574, бул. „Шипченски проход“ № 69, тел.: (02)970 88 10, (02)970 88 13; факс. (02)973 37  

 

  

 

ОТЧЕТ  

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ НА  

СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ ЗА 2021 Г. 

 

Отчетът за изпълнението на програмния бюджет на Съвета за електронни медии (СЕМ) за полугодието на 2021 г., представя финансова 

информация за събираните приходи и извършените разходи по бюджета на изпълняваната бюджетна програма “Надзор, лицензионни, 

регистрационни и правни режими” във функционална област “Регулиране на радио и телевизионния пазар”.  

 

I. ОТЧЕТ НА ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТА 

а) Отчет на приходите по бюджета на СЕМ  

Приходите, които Съветът за електронни медии реализира, са приходи от годишни лицензионни и регистрационни такси за надзор по 

спазването на условията за радио-  и телевизионна дейност съгласно Тарифата за таксите за радио- и телевизионна дейност, събирани от 

Съвета за електронни медии. 

 

Приложение № 1 – Отчет на приходите по бюджета 

ПРИХОДИ  

(лева) 
Закон  

Уточнен 

план 
Отчет 

        

Общо приходи: 1 200 000 1 200 000 1 054 436 

     

Данъчни приходи    

Неданъчни приходи 1 200 000 1 200 000  

Приходи и доходи от собственост    

Приходи от държавни такси 1 200 000 1 200 000    934 992 

Глоби, санкции и наказателни лихви      118 894 

Други             550 
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Със Закона държавния бюджет на Република България за 2021 г. за Съвета за електронни медии са определени приходи в размер на 

1 200 000 лв.  

За периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. по бюджета на СЕМ са постъпили приходи от държавни такси в размер на 1 054 436 лв., 

приходи от лихви, глоби и санкции в размер на 118 894 лв. и други неданъчни приходи в размер на 550 лв. За отчетния период не са 

реализирани отрицателни курсови разлики. Общият размер на отчетените по бюджета на СЕМ приходи на касова основа за периода е 1 054 

436 лв. 
 

б) Отчет на разходите на СЕМ по бюджетни програми в рамките на функционална област “Регулиране на радио и 

телевизионния пазар”. 
 

Приложение № 2а – Отчет на разходите по бюджета на ПРБ по области на политики/функционални области и бюджетни програми 

 

Класификационен 

код* 

 

РАЗХОДИ (в лева) 

 
Закон Уточнен план Отчет 

 
Общо разходи по бюджета на ПРБ 

 

   

4400.01.00 
Функционална област “Регулиране 

на радио и телевизионния пазар” 
2 916 000 3 030 900 3 022 300 

4400.01.01 

Бюджетна програма  “Надзор, 

лицензионни, регистрационни и 

правни режими” 

2 916 000 3 030 900 3 022 300 

 

Със закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2021 г. е определено бюджетно взаимоотношение на Съвета за 

електронни медии с централния бюджет в размер на 2 916 000 лв., в т.ч. разходи за персонал 1 625 600 лв. и 730 000 лв. капиталови разходи. 

Бюджетът е ограничен съгласно чл. 106, ал. 1 от ЗДБРБ за разходи свързани с COVID-19 с размер 145 800 лв. 

Изменение на бюджетното взаимоотношение с централния бюджет: 

• С Постановление № 41 от 04.02.2021 г., № 188 от 17 май 2021 г., № 305 на Министерски съвет от 17 септември 2021 г. на Министерски 

съвет са одобрени допълнителни трансфери за сметка на централния бюджет, съответно в размер на 40 000 лв. за покриване на разходите 

по произвеждането на изборите за народни представители през 2021 г.; в размер на 40 000 лв. за покриване на разходите по 

произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. и в размер на 80 000 лв. за покриване на разходите по 

произвеждането на изборите за президент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

• С Постановление № 113 от 29.03.2021 г. и № 177 от 29.04.2021г. на Министерски съвет, бюджетното взаимоотношение с централния 

бюджет по бюджета на СЕМ е намалено съответно с 24 200 лв. и с 20 900 лв., на основание чл. 106, ал. 2 и 3 от ЗДБРБ за 2021 г. 
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• За отчетения период са направени и вътрешно компенсирани корекции между отделните параграфи и подпараграфи с оглед актуализиране 

на плановите показатели на бюджета. 

Общият размер на отчетените разходите за периода 01.01.2021 г.-31.12.2021 г. възлиза на 3 022 300 лв., в т.ч. разходи за персонал 

1 613 672 лв. и 763 450 лв. капиталови разходи.  

В разходи за персонал за отчетния период са включени разходите за заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови и 

служебни правоотношения, за други възнаграждения и плащания за персонала и за задължителни осигурителни вноски от работодатели. 

Към 31.12.2021 г. числеността на персонала на СЕМ е 57 щатни бройки, от който по трудови правоотношения – 18 бр. и по служебни 

правоотношения – 39 бр.  

Общият размер на разходите за издръжка за 2021 г. е 634 662 лв., като са включени всички извършени разходи за текуща издръжка 

(разходи за материали и услуги, командировки в страната, текущи ремонти, застраховки и др.)  

През отчетния период са платени данъци и такси /общински и държавни/ в размер на 3 475 лв.  

Извършени са капиталови разходи за придобиване на дълготрайни материални активи и нематериални дълготрайни активи в размер 

на 763 450 лв. 
 

в) Отчет на консолидираните разходи на СЕМ по бюджетни програми в рамките на функционална област “Регулиране на 

радио и телевизионния пазар”. 

Приложение № 2б – Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми в рамките на съответните области на 

политики/функционални области 

Код* 
ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ 

И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ Консолидирани разходи Ведомствени разходи Администрирани разходи 

   

  (лева) 
Общо 

разходи 

По 

бюджета 

на ПРБ 

По други 

бюджети и 

сметки за 

средства 

от ЕС 

Общо 

ведомствени 

По 

бюджета 

на ПРБ 

По други 

бюджети 

и сметки 

за 

средства 

от ЕС 

Общо 

администрирани 

По 

бюджета 

на ПРБ 

По други 

бюджети 

и сметки 

за 

средства 

от ЕС 

4400.00.04 Общо разходи 3 022 300 3 022 300 0 3 022 300 3 022 300 0 0 0 0 

4400.01.00 

Област на политика/функционална 

област “Регулиране на радио и 

телевизионния пазар” 

3 022 300 3 022 300 0 3 022 300 3 022 300 0 0 0 0 

4400.01.01 

Бюджетна програма  “Надзор, 

лицензионни, регистрационни и 

правни режими” 

3 022 300 3 022 300 0 3 022 300 3 022 300   0     
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г) Финансиране на консолидираните разходи  

Приложение № 3 –Финансиране на консолидираните разходи 

    

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в 

програмния бюджет (в лева) 
Закон 

Уточнен 

план 
Отчет 

       

Общо консолидирани разходи: 2 916 000 3 030 900  3 022 300 

Общо разчетено финансиране: 2 916 000 3 030 900  3 022 300 

   От бюджета на ПРБ 2 916 000 3 030 900  3 022 300 

 

 

II. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ 

“РЕГУЛИРАНЕ НА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИОННИЯ ПАЗАР”, БЮДЖЕТНА 

ПРОГРАМА „НАДЗОР, ЛИЦЕНЗИОННИ, РЕГИСТРАЦИОННИ И ПРАВНИ 

РЕЖИМИ” 

Цели на бюджетната програма 

1. Цели на бюджетната програма  

През отчетния период, в изпълнение на заложените основни оперативни цели на програма 

Надзор, лицензионни, регистрационни и правни режими, дейността на Съвета за електронни медии 

обхваща (неизчерпателно): 

Прехвърляне и изменение на индивидуални лицензии за радиодейност, като и регистрация, 

изменение на регистрации и заличаване на регистрации за доставяне на аудио-визуални медийни 

услуги. 2021 г. бележи ръст на постъпили заявления за вписване на услуги по заявка. Следствие 

промените в ЗРТ в края на 2020 г., СЕМ вписа и първата платформа за споделяне на видеоклипове. 

Дейностите по организиране и съхраняване на архива на издадените лицензии и регистрации, като 

и на удостоверенията за вписване на нелинейни услуги и на платформи са споделяне на 

видеоклипове остава непроменена. 

Надзорът върху дейността на лицензираните и регистрирани доставчици на медийни услуги 

реализира множество фокусирани наблюдения по спазване разпоредбите на ЗРТ, условията на 

издадени лицензии и регистрации, като, но не само:  

 Наблюдение: на новорегистрирана програма (NOVANEWS); на отразяване встъпването в 

длъжност на новия президент на САЩ – за обществените доставчици и спазване на чл. 6, ал. 3, т. 6 

от ЗРТ; на търговските съобщения за хазартни игри; спазване на чл. 75, ал. 1 от ЗРТ при споменаване 

на ваксини, лекарствени продукти и фармацевтични компании; на спазването на чл. 89, ал. 1 и чл. 

90, ал. 1 т. 1 от ЗРТ и Критериите за децата; на специализирани здравни предавания за спазване на 

ЗРТ с аналитични доклади; спазване на лицензионните условия за програма БНТ1 и спазване на 

лицензионните условия за програма ХОРИЗОНТ на БНР; наблюдение на развлекателни предавания 

в БНТ от гледна точка спазване на ЗРТ с аналитичен доклад; фокусирано наблюдение на БНТ1 за 

спазване на плурализъм на гледните точки по темата за подслушването в предаването „Денят 

започва с Георги Любенов“ с аналитичен доклад; на риалити формати, включително и нови 

предавания, в телевизионни програми на търговски доставчици на медийни услуги относно спазване 

на ЗРТ; тематичен мониторинг за отразяване темата за ваксините срещу Ковид-19, ваксинацията и 

изпълнението на Националния план за ваксинация; спазване на параметрите на издадена лицензия 

за радиодейност; спазване на условията за регистрация; наблюдение на онлайн съдържание по повод 

подадени сигнали, наблюдения на онлайн съдържание с цел установяване дали попада в обхвата на 
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надзора по ЗРТ; отразяване на трагични събития в аудио-визуални и радиоуслуги, както и в услуги 

по заявка (катастрофата на автомагистрала Струма и пожара в с. Рояк).  

  Във връзка с изборите за народни представители – редовни (на 04.04.2021 г.) и два пъти 

извънредни (на 11.07.2021 г. и на 14.11.2021 г.), както и с изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката (на 14.11.2021 г. и балотаж на 21.11.2021 г.), в изпълнение на разпоредбите на Изборния 

кодекс, ЗРТ и сключените с ЦИК споразумения, са проведени специализирани мониторинги на 

предизборните кампании – март-април, юни-юли, октомври-ноември. Изготвените доклади са 

достъпни и на страницата на СЕМ. Фокусираните наблюдения включват и наблюдение на участието 

на двата пола - жени и мъже в политическа агитация и редакционно съдържание в програмите на 

обществени и търговски доставчици на медийни услуги и услуги по заявка. 

  По поръчка на Съвета за електронни медии е реализирано проучване на обществените 

нагласи за източниците на информация и доверието на аудиторията към тях по време на предизборна 

кампания, което обхвана и трите предизборни кампании. 

  Относно кампаниите за предоставяне на информация по чл. 125в от ЗРТ са обработени и 

вписани в публичния регистър получените от предприятията данни. 

  През отчетния период е събрана и обобщена информация за обема европейски произведения 

в програмите/ каталозите на услугите по заявка, както и на произведения, създадени от независими 

продуценти; както и на информация за финансовия принос в производството на европейски 

произведения. 

  По повод задълженията на генералните директори на БНР и БНТ да предоставят 6-месечни 

отчети за дейността на двете медии, са разгледани и анализирани един отчет на Андон Балтаков и 

два на Емил Кошлуков. 

  Поради подадена оставка от генералния директор на БНР на 04.08.2021 г. е избран временно 

изпълняващ длъжността. Обявената на процедура за избор на нов генерален директор приключи на 

27.10.2021 г. с избора на Милен Митев. 

  Във връзка със задължението за постепенно осигуряване достъпност на медийните услуги за 

граждани с увреден слух или зрение са събрани и обобщени предоставените от доставчиците на 

медийни услуги Планове за действие, както и са предприети действия за уведомяване на 

непредоставилите планове лица за тяхното задължение. 

  През 2021 г. постоянно са реализирани дейностите по техническо обезпечаване на достъпа 

до линейни и нелинейни медийни услуги; по поддържане на публичен регистър по чл. 125к от ЗРТ; 

проверки по жалби и сигнали от институции и граждани. 

  Важен аспект в дейността на администрацията е обезпечаването на законосъобразни 

административнонаказателни производства, обезпечаване законосъобразността на издаваните от 

СЕМ индивидуални административни актове, както и осигуряване на защита пред компетентните 

съдилища по образувани съдебни дела. 

 

1. Целева група, към която са насочени предоставяните по бюджетната програма 

продукти/услуги 

Една от целевите групи, към която е насочена бюджетната програма, са доставчиците на 

медийни услуги – линейни и нелинейни, както и на услуги на платформи за споделяне на 

видеоклипове, доколкото целите касаят разрешителен или уведомителен режим за 

законосъобразното осъществяване на дейността; насочени са към гарантиране на независимост на 

доставчиците от политическа и икономическа намеса; гарантиране на правото свободно да се 

изразява и разпространява мнение.  

Другата целева група са потребителите на медийни услуги, доколкото целите обезпечават 

конституционно утвърденото право на достъп до информация, целят осигуряване на разнообразно 

съдържание; предвиждат мерки за развитие на умения за медийна грамотност; предвиждат 

достъпност до медийните услуги на хора в неравностойно положение; предвиждат защита от реч на 

омраза. 
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2. Предоставяни продукти/услуги по бюджетната програма  

Издаване на лицензии за радио- и телевизионната дейност за създаване на програми, 

предназначени за разпространение чрез електронни съобщителни мрежи, когато се използва 

индивидуално определен ограничителен ресурс – радиочестотен спектър. Издаване на лицензии за 

възлагане на обществена услуга на националните обществени доставчици – БНР и БНТ. 

Регистрация на лица, които желаят да създават радио- или телевизионни програми за 

разпространение чрез технически способи, различни от наземното радиоразпръскване. 

 Вписване в публичен регистър на лица, заявили намерение да осъществяват медийни услуги 

по заявка. 

Вписване на лица заявили дейност като платформи за споделяне на видеоклипове.  

 

3. Дейности за предоставяне на продуктите/услугите по бюджетната програма  

Съветът реорганизира дейността на специализираната администрация с цел посрещане на 

новите предизвикателства. Считано от 01.10.2020 г. специализираната администрация на СЕМ е 

организирана в две дирекции: Дирекция „Лицензионни, регистрационни, правни режими и 

международна дейност” и Дирекция „Мониторинг и анализи”. 

Дирекция „Лицензионни, регистрационни, правни режими и международна дейност” 

осигурява дейностите по: 

1. Организиране, планиране, координиране и извършване на дейностите по лицензиране 

и регистриране на доставчици на медийни услуги: 

1.1. Организиране, планиране, координиране и извършване на всички действия, свързани с 

провеждане на конкурси или процедури за издаване на лицензии за създаване на програми, 

предназначени за разпространение чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово или 

аналогово радиоразпръскване, съгласно разпоредбите на законодателството в тази област, и 

вътрешните актове на Съвета. Извършване на действия за изменение, отнемане, прехвърляне и 

прекратяване на лицензии за радио- или телевизионна дейност; 

1.2. Организиране и извършване на действията, свързани с регистрирането на радио- и 

телевизионни оператори, с изменение и заличаване на регистрации; с издаване на удостоверения за 

регистрация; 

1.3. Организиране и извършване на действията, свързани с вписване на услуги по заявка; с 

издаване на удостоверения за регистрация; 

1.4. Организиране и извършване на действия, свързани с вписване на услуги на платформи 

за споделяне на видеоклипове; преценка за съответствие със закона и съгласуване на общите условия 

на платформите; 

1.5. Поддържане на публичния регистър на Съвета за електронни медии. 

2. Изготвяне на проекти на актовете, постановявани от Съвета за електронни медии. 

3. Осъществяване на процесуално представителство пред органите на съдебната власт. 

4.  Организиране, планиране, координиране дейността на Съвета за електронни медии, 

свързана с участие в ERGA, EPRA и други международни организации. 

5. Осигуряване сътрудничеството на Съвета за електронни медии с Европейската комисия и 

националните регулаторни органи по доставянето на медийни услуги на страните - членки на ЕС. 

6. Предоставяне на информация и съдействие за прилагане в дейността на Съвета за 

електронни медии на практиката и достиженията на ЕС в областта на медийните услуги. 

7. Осъществяване на кореспонденция с български и чуждестранни институции, физически 

и юридически лица, в това число координиране обмена на информация с всички структури, имащи 

отношения към СЕМ. 

 

Дирекция „Мониторинг и анализи” осигурява дейностите по: 

1. Организиране, планиране, координиране и извършване на надзор върху дейността на 

доставчиците на медийни услуги за спазване разпоредбите на Закона за радиото и телевизията и 

другите, относими към дейността им нормативни актове.  
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2. Организиране, планиране, координиране и извършване на надзор върху дейността на 

доставчиците на медийни услуги за спазването условията на лицензиите и регистрациите, издадени 

от Съвета за електронни медии. 

3. Организиране и извършване проверки на място, съгласно чл. 117 от Закона за радиото и 

телевизията. 

4. Организиране и извършване на дейностите по чл. 125в от Закона за радиото и телевизията, 

включително поддържане на съответния раздел от Публичния регистър на Съвета за електронни 

медии. 

5. Организиране, планиране, събиране и анализиране на информацията по чл. 19, ал. 4 и 19а 

от Закона за радиото и телевизията. Изготвяне на ежегодни справки за изпълнение на посочените 

разпоредби. 

6. Организиране, планиране, координиране и извършване на специализиран мониторинг 

върху дейността на доставчиците на медийни услуги при провеждане на предизборна кампания. 

7. Организиране, планиране, координиране и извършване на надзор върху услугите по заявка 

и услугите на платформите за споделяне на видеоклипове;  

8. Анализиране и обобщаване на практиката на Съвета за електронни медии по прилагане на 

закона. 

9.  Разработване на проекти на становища, указания, методики и други документи, свързани 

с надзорната дейност на Съвета за електронни медии; 

10. Осъществяване на кореспонденция с институции, доставчици на медийни услуги, 

предприятия, осъществяващи електронни съобщения, други физически и юридически лица, във 

връзка с надзорната дейност. 

11.  Осигуряване взаимодействие с другите административни звена в съответствие с 

установените организационни връзки и разпределението на дейностите между тях. 

Целеви стойности по показателите за изпълнение 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ   

4400.01.01 Бюджетна програма „Надзор, лицензионни, 

регистрационни и правни режими” 

  

        

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 
Целева стойност  Отчет 

1. Избор на генерален директор на БНР. бр.   
1 
 

2. Изследване на темата за език на омразата за наличие/липса в 
програмите на доставчиците на медийни услуги. 

бр. 2  4 

3. Наблюдение във връзка с нормативните изисквания за 

търговското слово в програми на доставчици на медийни услуги, с 
акцент върху риалити формати. 

бр. 1  
6 

 

4. Извършване на периодични замервания във връзка с изпълнението 

на чл. 75, ал. 10 от ЗРТ относно силата на звука на рекламите в 

телевизионните програми. 

бр. 4  11 

5. Извършване на фокусирани наблюдения във връзка със спазване 

на условията на чл. 89, ал. 1 ЗРТ относно максималната 

продължителност на рекламите в определен едночасов период ( 
часов интервал 18:00- 24:00 ч.) 

бр. 1  6 

6. Проверка по спазване на чл. 7 от ЗРТ  1  

4 

(в рамките на проверките преди 
стартиране предизборните кампании 

за избори на народни представители 

на 04.04.21 г., на 11.07.21 г., 14.11.21 
г., както и за избор на президент и 

вицепрезидент на 14.11.21 г.) 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ   

4400.01.01 Бюджетна програма „Надзор, лицензионни, 

регистрационни и правни режими” 

  

        

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 
Целева стойност  Отчет 

7. Извършване на наблюдение относно гарантиране равенството на 

половете и недискриминация. 
бр. 2  

3 
(в рамките на наблюденията на 

предизборните кампании за избори 

на народни представители на 
04.04.21 г., на 11.07.21 г., 14.11.21 г., 

както и за избор на президент и 

вицепрезидент на 14.11.21 г.) 

8. Изготвяне на конкурсни книжа, изготвяне на документация по 
стартиране на процедура по чл. 116 и сл. от ЗРТ. 

бр. 

Според заявените и 

предоставени  

данни от КРС 

 няма обявени конкурси 

9. Провеждане на процедури по чл. 116д и сл. от ЗРТ във връзка с 

издаване на цифрови лицензии 
 Според заявените  няма проведени процедури 

10. Оптимизация на дейностите по правно и административно 

обслужване 
 

Според 

необходимостта 
 

В условия на извънредна 

епидемична обстановка са осигурени 
няколко комуникационни канали за 

подаване на документи, сигнали, 

жалби 

11. Подпомагане дейността на СЕМ по развитие и укрепване на 
административния капацитет и повишаване на ефективността на 

работата на администрацията 

бр. 2  

Проведени са конкурси по ЗДСл за 

заемане на 4 щ.бр. инспектор; 2 

щ.бр. старши инспектор; 1 щ.бр. 
младши експерт, 1 щ.бр. старши 

експерт. По трудово 

правоотношение е нает специалист 
IT 

12. Изготвяне на едногодишен отчет за дейността на СЕМ. бр. 1  1 

13. Осигуряване на международната дейност на СЕМ  
Според 

необходимостта 
 

Постоянно участие в дейността на 
различните групи на ERGA и EPRA 

14. Осигуряване на устойчиво функциониране на Интегрираната 

система за мониторинг. 
месеци 12  12 

15. Отчетите на Генералните директори на БНТ и БНР бр. 4  3 

16. Организиране и участие в работни срещи на СЕМ с доставчици 

на медийни услуги свързани с дейността на Съвета 
бр. 2  3 

17. Развитие и поддържане на регистрите на СЕМ в това число и 
вътрешен информационен обмен на данни (регистър) 

бр. 4  Постоянно 

18. Административнонаказателна дейност.  
Според резултатите 

от надзора 
 

22 наказателни постановления; 4 

предупреждения по чл. 28 б.“а“ от 
ЗАНН; 4 резолюции за прекратяване 

на производства 

19. Фокусиран мониторинг по сигнали на граждани, организации и 
институции 

 
Според 

постъпилите 
  

20. Изготвяне на експертно-аналитични доклади. бр. 2  22 

21. Осъществяване на наблюдение на аудиовизуалната медийна 
среда от гледна точка на изискванията към съдържанието, посочени 

в Закона за радиото и телевизията 

бр. 10  32 

22. Проверка на документации и изработване на решения във връзка 

с изменения на разрешения на КРС поради обвързана 

компетентност 

 Според заявените  20 

23. Актуализиране на база данни относно собствеността на медиите 

и видимостта на реалния собственик-физическо лице. 
бр. 4  

Публичният регистър е надграден, 

така че за всеки един доставчик е 
публикуван линк към Търговския 

регистър, съгласно изискването на 

чл. 7, ал. 2 ЗРТ 

24. Събиране на данни по чл. 125в, извършване на проверки за 

спазването на чл. 125в на ЗРТ 
бр. 2  

2 кампании 

 

25. Извършване на регистрация на радио- и телевизионни програми, 

предназначени за разпространение чрез кабел и сателит. 
 Според заявените  6 

26. Извършване на текущи и периодични проверки по събиране на 

информация относно спазване на разпоредбите на чл. 125в, т.2 от 

ЗРТ 

бр. 2  2 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ   

4400.01.01 Бюджетна програма „Надзор, лицензионни, 

регистрационни и правни режими” 

  

        

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 
Целева стойност  Отчет 

27. Изпълнение на дейностите по бюджет и финанси. бр. 30  30 

28. Специализирано наблюдение на предизборна кампания бр.   
3 за народни представители и 1 за 

президент и вицепрезидент 

29. Заличаване на регистрации бр.   14 

30. Изменение на регистрации бр.   16 

31. Изменение на лицензии бр.   14 

32. Вписване на доставчици на нелинейни услуги бр. 
  15 доставчици с 32 нелинейни 

услуги 

33. Вписване на доставчик на платформа за споделяне на 

видеоклипове 
бр. 

  
1 

34. Социологическо проучване бр.   3 

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите 

на програмата  

Нарастването на разходите за издръжка е трайно и осезаемо за СЕМ, което е следствие както 

от повишението на общото ниво на цените, така и от специфичните разходи, свързани с дейността 

на Съвета. 

 Недостатъчния финансов ресурс препятства дейностите на Съвета във връзка: 

✓ с въвеждане на  електронното управление, а именно:  

• поддръжка и осигуряване на резервни копия и архив на данните на критични 

информационни системи; 

• интеграция на системите, изискващи идентификация на потребителя при заявяване или 

представяне на електронни административни услуги (ЕАУ), с хоризонталната система на 

е-автентикация; 

• поддръжка и осигуряване на резервни копия на използваната документооборотна 

система.  

✓ с поети договорни отношения (абонаментно поддържане на интегрираната система за 

мониторинг, абонамент за получаване на телекомуникационни услуги – кабелна телевизия, 

интернет, телефонни и пощенски услуги); 

✓ със защитата в съдебните дела в страната във връзка с издадени наказателни постановления 

и актове за установяване на публични държавни вземания, които са част от приходите на Съвета; 

✓ със съществуването на регионалните центрове (Пловдив, Бургас, Варна, В.Търново, 

Благоевград и Видин); 

✓ с осигуряването на по-голям обем експертни мнения и доклади в отговор на повишените 

изисквания към мониторинговите дейности; 

✓ да осъществи проучване на общественото мнение по въпроси, свързани със съдържанието на 

медийните услуги и тяхната регулация и предприемане на действия за изграждане на умения за 

медийна грамотност, за което са необходими допълнителни средства; 

✓ с подготовката на информационно-справочни и аналитични материали за срещи с 

доставчици на медийни услуги и различни междуинституционални работни групи и комисии, както 

и участие на експерти в тяхната работа с устойчива периодичност;  

✓ с експертни консултации за новите разпоредби на ЗРТ и съответствието им с медийната 

практика при защитата на деца, на обема на съответствието им с медийния принос в европейска 

продукция, наблюдение на новите форми на търговски съобщения, на проверките по текстове от 

корелативни закони като Закона за хазарта, Закона за защита от дискриминацията, Закона за 
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здравето, Закона за защита на конкуренцията и др, както и съвместна дейност с компетентните по 

тях институции; 

✓ с обслужването на нарастващия брой жалби и сигнали от институции и граждани; 

✓ с проверките за разпространение на нерегистрирани и нелицензирани програми; 

✓ актуализиране на интегрираната система за мониторинг – версия 2 за цифрови радио-и 

телевизионни програми; 

✓ техника и софтуер за въвеждането на електронното управление и използваните 

информационни и комуникационни технологии; 

✓ транспортни средства - автомобилният парк, с който разполага Съвета е от 2006 година и е 

физически негоден за употреба; 

✓ да извърши текущ ремонт на помещенията, в които СЕМ и администрацията към него 

осъществяват дейността си в гр. София с обща площ 1 200 кв.м. 

Достатъчното финансиране е едно от важните условия за независимостта на специализирания 

надзор, какъвто е СЕМ. 

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи) 

 Издаване на лицензии за радио- и телевизионната дейност за създаване на програми, 

предназначени за разпространение чрез електронни съобщителни мрежи, когато се използва 

индивидуално определен ограничителен ресурс – радиочестотен спектър. 

Регистрация на лица, които желаят да създават радио- или телевизионни програми за 

разпространение чрез технически способи, различни от наземното радиоразпръскване. 

Вписване в публичен регистър на лица, заявили намерение да осъществяват медийни услуги 

по заявка. 

Вписване в публичен регистър на лица, заявили намерение да осъществяват услуги на 

платформа за споделяне на видеоклипове. 

 

Отговорност за изпълнението на програмата  

Лицата, които изпълняват тази програма и са отговорни за нея, са членовете на Съвета за 

електронни медии и експертите и инспекторите от посочените две дирекции на специализираната 

администрация. 

 

Отчет на разходите по бюджетните програми с разпределение на 

ведомствени и администрирани разходи 

 
Приложение № 7 – Отчет на разходите по бюджетните програми с разпределение по 

ведомствени и администрирани разходи 
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№ 

4400.01.01 Бюджетна програма „Надзор, 

лицензионни, регистрационни и правни 

режими” 
Закон Уточнен план Отчет 

І. Общо ведомствени разходи: 2 916 000 3 030 900 3 022 300 

 Персонал 551 600 1 617 100 1 613 672 

 Издръжка 548 000 648 800 645 178 

 Капиталови разходи 730 000 765 000 763 450 

     

1 
Ведомствени разходи по бюджета 

на ПРБ: 
2 916 000 3 030 900 3 022 300 

 Персонал 551 600 1 617 100 1 613 672 

 Издръжка 548 000 648 800 645 178 

 Капиталови разходи 730 000 765 000 763 450 

     

ІІ. 
Администрирани разходни параграфи 

по бюджета на ПРБ** 
0.0 0.0 0.0 

     

ІІІ. 

Администрирани разходни параграфи 

по други бюджети и сметки за средства 

от ЕС** 

0.0 0.0 0.0 

     

 Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 0.0 0.0 0.0 

     

 Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 2 916 000  3 030 900 3 022 300 

     

 Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 2 916 000 3 030 900 3 022 300 

     

 Численост на щатния персонал 66 66 57 

 

 

 

БЕТИНА ЖОТЕВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 


