СЪВЕТ

ЗА

ЕЛЕКТРОННИ

МЕДИИ

ПРОТОКОЛ
№9
от извънредно заседание, състояло се на 30.03.2022 г.

ПРИСЪСТВАТ: Бетина Жотева – председател, Галина Георгиева, Розита Еленова, Соня
Момчилова, София Владимирова
Начало на заседанието: 11:00 часа, водено от Бетина Жотева
Съставил протокола – Вера Данаилова
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на Съвета за електронни медии за 2021 г.
Вносител: Бетина Жотева
Докладва Емилия Станева
2. Доклади от дирекция Лицензионни, регистрационни, правни режими и международна
дейност относно:
а) искане по чл. 116, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, подадено от Агенция Витоша
ЕООД;
б) заявление за регистрация по чл. 125а от Закона за радиото и телевизията, подадено от
Дарик радио АД;
в) заявление за вписване по чл. 125ж от Закона за радиото и телевизията, подадено от Мейт
България ЕООД;
г) уведомителни писма от Гларус ООД, Гларус Р ООД и Спортал.бг АД;
д) административнонаказателни производства, образувани с АУАН № НД-01-20/ 2020 г., №
НД-01-3/2022 г., № НД-01-4/2022 г. и № НД-01-5/2022 г.;
e) писмо във връзка с Решение № РД-05-14/ 2022 г. за предоставяне на достъп до обществена
информация.
Вносител: Доротея Петрова
Докладва: Райна Радоева, Владимир Павлов, Красимир Димитров
3. Доклад от дирекция Обща администрация относно разпределение на бюджета на Съвета за
електронни медии за 2022 г.;
Вносител: Емилия Станева
Докладва: Незабравка Николова
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Разни
Информации
Бетина Жотева откри заседанието и подложи на гласуване предложения дневен ред.
Решение:
СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: прие дневния ред.
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Отчет на Съвета за електронни медии за 2021 г.
Емилия Станева – главен секретар, представи доклада. (Приложение 2)
Розита Еленова: Благодаря за този отчет. Искрено се надявам хората, които се интересуват
от този отчет да видят мащаба, с който е работил Съветът за електронни медии през тази
година. И малко удовлетворена, че съм един активен участник в него. Ще прибавя, че
мащабът, в който работи Съветът в последната година, може би ще бъде трудно постигнат.
Цялостно и мащабът на председателя, но това е тема на други разговори.
Бетина Жотева благодари и ако няма други мнения и допълнения предлага да гласуват и да
приемат отчета. Тя от своя страна благодари на всички членове на Съвета и на
администрацията за всичко, което през тази година са направили и могат да отчетат с високо
вдигнати глави, защото наистина е било трудно за всички, но както се вижда са се справили
в рамките на закона. Още веднъж много благодари за съдействието на всички.
Решение:
СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Прие Отчет на Съвета за електронни медии за 2021 г.
Да се изпрати в Народното събрание на хартиен и електронен носител.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклади от дирекция Лицензионни, регистрационни, правни режими
и международна дейност относно:
а) искане по чл. 116, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, подадено от Агенция Витоша
ЕООД;
б) заявление за регистрация по чл. 125а от Закона за радиото и телевизията, подадено от
Дарик радио АД;
в) заявление за вписване по чл. 125ж от Закона за радиото и телевизията, подадено от Мейт
България ЕООД;
г) уведомителни писма от Гларус ООД, Гларус Р ООД и Спортал.бг АД;
д) административнонаказателни производства, образувани с АУАН № НД-01-20/ 2020 г., №
НД-01-3/2022 г., № НД-01-4/2022 г. и № НД-01-5/2022 г.;
e) писмо във връзка с Решение № РД-05-14/ 2022 г. за предоставяне на достъп до обществена
информация.
а) искане по чл. 116, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, подадено от Агенция
Витоша ЕООД.
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Доротея Петрова - директор дирекция СА ЛРПР МД представи доклада. (Приложение 2а)
Решение:
СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: На основание чл. 32, ал. 1, т. 13 и чл. 116, ал. 2 и ал. 3 от
Закона за радиото и телевизията открива по инициатива на Агенция Витоша ЕООД процедура
за провеждане на конкурс за издаване на индивидуална лицензия за осъществяване на
радиодейност чрез ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за осъществяване
на електронни съобщения чрез налични и/ или нови електронни съобщителни мрежи за
наземно аналогово радиоразпръскване за град Русе.
Да си изиска от Комисията за регулиране на съобщенията информация относно техническите
параметри, необходими за наземно аналогово радиоразпръскване на радиопрограма за град
Русе, включително свободните радиочестоти, допустими мощности на излъчване, възможни
точки на излъчване, както и друга необходима техническа информация.
б) заявление за регистрация по чл. 125а от Закона за радиото и телевизията, подадено от
Дарик радио АД.
Доротея Петрова - директор дирекция СА ЛРПР МД представи доклада. (Приложение 2б)
Решение:
СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: На основание чл. 125а, ал. 3 във връзка с чл. 112, ал. 2 от
ЗРТ, да се даде 7-дневен срок на кандидата Дарик радио АД за отстраняване на
констатираните пропуски и непълноти, както и да предостави удостоверение по чл. 87, ал. 6
от ДОПК от Столична община, от което да бъде виден размерът на задължението.
в) заявление за вписване по чл. 125ж от Закона за радиото и телевизията, подадено от
Мейт България ЕООД.
Доротея Петрова - директор дирекция СА ЛРПР МД представи доклада. (Приложение 2в)
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
І. ВПИСВА в раздел Четвърти на Публичния регистър Мейт България ЕООД като доставчик
на нелинейна медийна услуга.
Идентификационни данни за лицето: Наименование: Мейт България ЕООД. Седалище и
адрес на управление гр. София 1618, кв. Павлово, ул. Света Екатерина № 3.
Критерии за определяне юрисдикцията на Република България. §1, т. 23, б. „а“ подточка „аа“
от ДР на ЗРТ.
Данни за предоставяните нелинейни услуги: Вид медийна услуга по заявка: Плати за да
гледаш/Pay-Per-View.
Описание и основни параметри: услуга, предоставяща 24-часов потребителски достъп до
аудиовизуални произведения с готварска тематика, предварително определени от Мейт
България ООД и включени в тематичен каталог: Mate Kitchen. В рамките на предоставяната
услуга, която потребителят заплаща месечно, от оборудване, собственост на Мейт България
ООД, са дава достъп до плейлист с аудиовизуални произведения, достъпни за потребителя в
рамките на месец и се осъществява от място и по време, избрано от всеки абонат през DTL,
IPTV, Cable, mobile чрез разширени устройства за съответния вид използване. Териториален
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обхват национален. Предполагаема дата на започване предоставянето на медианата услуга
01.04.2022 г.
ІІ. На Мейт България ЕООД да се издаде удостоверение с оглед изрично заявеното желание
на лицето и след заплащане на такса, съгласно чл. 14 от Тарифата за таксите за радио- и
телевизионна дейност.
ІІІ. Мейт 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.
г) уведомителни писма от Гларус ООД, Гларус Р ООД и Спортал.бг АД.
Доротея Петрова - директор дирекция СА ЛРПР МД представи доклада. (Приложение 2г)
- Гларус ООД
Решение:
СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да се отразят настъпилите промени в персоналния състав
на органите на управление на Гларус ООД в раздел Трети на Публичния регистър на СЕМ.
- Гларус Р ООД
Решение:
СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да се отразят промените в органите на управление на
доставчика Гларус Р ООД в раздел Трети на Публичния регистър на СЕМ.
- Спортал.бг АД
Решение:
СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да се отрази промяната относно доставчика в раздел Първи
на Публичния регистър на СЕМ.
д) административнонаказателни производства, образувани с АУАН № НД-01-20/ 2020
г., № НД-01-3/2022 г., № НД-01-4/2022 г. и № НД-01-5/2022 г.
Доротея Петрова - директор дирекция СА ЛРПР МД представи доклада. (Приложение 2д)
АУАН № НД-01-20/ 2020 г.
Решение:
СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: На основание чл. 34, ал. 3 от ЗАНН да бъде прекратено
административнонаказателното производство по АУАН НД-01-20/14.12.2020 г., съставен на
„Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД.
АУАН № НД-01-3/2022 г.
Решение:
СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Възлага на председателя на СЕМ да издаде наказателно
постановление на Българска национална телевизия за нарушение на т. 5.1.5. от притежаваната
индивидуална лицензия за програма „БНТ1“ – не по-малко от 7,6 на сто от седмичното
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програмно време да бъде заделено за детски и младежки предавания. Размерът на санкцията
да бъде определен към минимума.
АУАН № НД-01-4/2022 г.
Решение:
СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Възлага на председателя на СЕМ да издаде наказателно
постановление на Нова Броудкастинг Груп ЕООД за нарушение на чл. 86, ал. 2 от Закона за
радиото и телевизията - филми, създадени за телевизията, кинематографични произведения
и новинарски предавания могат да бъдат прекъсвани от рекламен и/или телепазарен спот по
веднъж за всеки период с програмна продължителност от най-малко 30 минути. Размерът на
санкцията да бъде определен към минимума.
АУАН № НД-01-5/2022 г.
Решение:
СЕМ реши с 3 (три) гласа „за” и 2 (два) гласа „въздържал се“ (Галина Георгиева и
София Владимирова): Възлага на председателя на СЕМ да издаде наказателно
постановление на Нова Броудкастинг Груп ЕООД за нарушение на чл. 17, ал. 2 във връзка с
чл. 10, ал. 1, т. 6 от Закона за радиото и телевизията – разпространение на предаване, което
противоречи на добрите нрави. Размерът на санкцията да бъде определен над определения от
закона минимум (5000 лв.)
e) писмо във връзка с Решение № РД-05-14/ 2022 г. за предоставяне на достъп до
обществена информация.
Доротея Петрова - директор дирекция СА ЛРПР МД представи доклада. (Приложение 2е)
Розита Еленова: Сравнявайки с информацията, която предоставихме, проблемът, който е
екселската таблица ли? СЕМ подава към Народното и аз съм убедена, че асистентите на г-н
Ганев ще я форматират в удобен вид.
СЕМ прие, че не следва да бъдат предприемани действия по полученото писмо. Исканата от
лицето информация вече е предоставена с Решение № РД-05-14/ 2022 г. В случай, че
заявителят не е бил доволен от формата и обема й, е имал възможност да оспорва
постановения акт.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклад от дирекция Обща администрация относно разпределение на
бюджета на Съвета за електронни медии за 2022 г.
Незабравка Николова - главен счетоводител, представи доклада. (Приложение 3)
Розита Еленова: В случая колегите, които продължават– Георгиева, Момчилова, ако имат
някакви предложения? Ще ги подкрепя.
Решение:
СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Прие разпределението на бюджета на СЕМ за 2022 г.
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ТОЧКА РАЗНИ:
Бетина Жотева предложи в точка разни г-жа Момчилова, г-жа Георгиева и г-жа Белчева да
представляват Съвета за електронни медии на годишната среща на ЕПРА.
Розита Еленова: Аз предлагам Цветана Дончева.
Бетина Жотева благодари за предложението и отбеляза, че тя също би предложила и другият
международник г-жа Дормишкова.
Розита Еленова: Да, аз също бих.
Галина Георгиева пожела да уточнят дали това е за протокола, тъй като е в точка разни.
Бетина Жотева обясни, че е предложила да говорят за това, тъй като трябва да се вземе
решение, за да се спази срокът.
Галина Георгиева смята, че този дебат би бил възможен за провеждане и извън заседание,
независимо, че е в точка разни и един такъв професионален разговор би могъл да се състои
както множество такива, които са провеждали.
Бетина Жотева попита, дали това мнение е за протокола.
Галина Георгиева уточни, че и тя това се пита.
Розита Еленова: Какво означава за протокола или не за протокола? Извинявайте, в заседание
сме, тоест се изказваме за протокола. Ако конфиденциалността е за имената - да, но по теми
на заседание - или се изказваме, или не се изказваме. А знаете, че от ден първи пледирам за
тези правила. Не е сега и тук моментът да се чудим, чудим се преди заседание.
Бетина Жотева обясни, че просто е искала да се гласуват трите имена за участие в срещата
на ЕПРА.
София Владимирова уточни, че трябва да се гласуват конкретни имена, които да се изпратят
на ЕПРА с решение на СЕМ. Тя подкрепя предложението г-жа Момчилова, г-жа Георгиева и
г-жа Дормишкова да участват от името на СЕМ в годишната среща на ЕПРА.
Галина Георгиева се въздържа от гласуване.
Соня Момчилова също ще се въздържи.
Розита Еленова: Тогава го оставете за следващо заседание.
Бетина Жотева намира за странно, че колегите й се отказват и попита защо се въздържат.
Соня Момчилова обясни, че тя лично има нужда от малко повече подготовка за това какво
се очаква от представянето им на тази среща, защото това не е просто разходка, тя не
възприема така командировката.
Бетина Жотева също не смята, че става въпрос за разходка, това е участие в среща с
предварително зададена програма.
Соня Момчилова не вижда констелация и конфигурация адекватна, предвид това че й
изглежда като самопредлагане.
Галина Георгиева също смята, че така изглежда.
Розита Еленова: Госпожо Жотева, не може да пращате хора, които не искат да ходят, недейте
така.
Соня Момчилова обясни, че това не е неискане и допълни: „Ако искате Вас да Ви изпратим,
г-жо Еленова, но в какво качество обаче?“
Розита Еленова: Това питане за протокола ли е ? За протокола г-жа Момчилова има диалог.
СЕМ реши: Галина Георгиева и Соня Момчилова – членове на СЕМ и Райна Дормишкова –
гл. експерт СА ЛРПРМД, да вземат участие в 55-та среща на ЕПРА, която ще се проведе на
11-13 май 2022 г. в гр. Антверпен, Белгия.
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Бетина Жотева закри заседанието.
Материали, приложени към Протокол № 9
1. Дневен ред
2. Годишен отчет на СЕМ за 2021 г. с Изх. № РД-08 30-01-2/29.03.2022 г.
3. Доклад от Р. Радоева с изх. № ЛРР-15 30-04-10/28.03.2022 г.
4. Доклад от К. Димитров с изх. № ПД-08 30-12-23/28.03.2022 г.
5. Доклад от В. Павлов с изх. № ПД-08 30-12-25/28.03.2022 г.
6. Доклад от К. Димитров с изх. № ПД-08 30-12-24/28.03.2022 г.
7. Доклад от В. Павлов с изх. № ПД-08 30-12-26/28.03.2022 г.
8. Доклад от Д. Петрова с изх. № ПД-08 30-12-27/29.03.2022 г.
9. Доклад от Н. Николова с изх. № БФ-22 30-06-98/29.03.2022 г.

Бетина Жотева
...........................
Председател на СЕМ

София Владимирова

……………..

Галина Георгиева

……….….….….

Розита Еленова

…………….

Соня Момчилова

………….….…..

Старши специалист:
Вера Данаилова

…………………
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