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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 

 

№ 36 

 

от редовно заседание, състояло се на 22.11.2022 г. 

 

 

 

ПРИСЪСТВАТ: Соня Момчилова – председател, Габриела Наплатанова, Пролет 

Велкова, Симона Велева 

ОТСЪСТВА: Галина Георгиева 

 

 

Начало на заседанието: 14:00 часа, водено от Соня Момчилова 

Съставил протокола – Вера Данаилова 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. Доклади от дирекция Мониторинг и анализи относно наблюдение за спазване на чл. 6, 

ал. 3, т. 6 от Закона за радиото и телевизията в предаванията „Денят започва“ и „Още от 

деня“, разпространявани в програма БНТ1 на  Българската национална телевизия. 

Вносител: Зорница Гюрова  

Докладва: К. Колев    

 

 

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

дейност относно: 

а) искания по чл. 125ж от Закона за радиото и телевизията от Информърз ЕООД за 

вписване на услуги по заявка; 

б) уведомително писмо от Телевизия Туризъм ООД;   

в) административнонаказателно производство, образувано с АУАН № НД-01-21/2022 г. 

Вносител: Доротея Петрова  

Докладва: Р. Радоева, Вл. Павлов  
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3. Доклади от дирекция Обща администрация относно услуги, необходими за дейността 

на Съвета за електронни медии. 

Вносител: Емилия Станева 

Докладва: Райна Радоева 

 

Разни 

Доклад от Диляна Кирковска, дирекция Лицензионни, регистрационни, правни режими и 

международна дейност, за последващи действия по чл. 8а от Закона за радиото и 

телевизията. 

 

Информации 

Доклад от Симона Велева и Мария Белчева относно заседание на Контактния комитет на 

ERGA, проведено на 10 ноември 2022 г. 

 

 

Соня Момчилова поздрави колегите си и всички, които ще проследят днешното 

заседание на Съвета за електронни медии. Предложи промяна в дневния ред  - двата 

доклада, предвидени за разглеждане в т. Разни и т. Информации да бъдат разгледани в 

открита част на заседанието, а докладите от обща администрация относно вътрешно 

ведомствени теми да се разискват в закритата част.  

 

Решение:   

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

промяна в реда на разглеждането.  

 

Соня Момчилова предложи да пристъпят към разглеждане на първа точка от дневния 

ред, в която са включени  докладите относно наблюдението на БНТ1, за които е малко да 

се каже, че са важни и са изготвени,  както е присъщо на колегите, много добросъвестно, 

обстойно и детайлно. Даде думата на колегата Константин Колев от регионалния център 

Велико Търново. 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Доклади от дирекция Мониторинг и анализи относно наблюдение 

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

започва“ и „Още от деня“, разпространявани в програма БНТ1 на  Българската национална 

телевизия. 

Константин Колев – старши инспектор, представи доклад за спазване на чл. 6, ал. 3, т. 6 

от Закона за радото и телевизията в предаването „Денят започва“, разпространявано в 

програма БНТ1 на  Българската национална телевизия.  (Приложение 2) 

Соня Момчилова благодари на колегата Колев. Във връзка с един от изводите в доклада 

-  разпределението по пол, което показва превес на мъжете и жените 80% към 20%, 

отбеляза, че  това е отчайващ превес на мъжко присъствие. 

Решение:   

СЕМ реши с 4 (четири ) гласа „за”:  

Приема доклада. 

 

Константин Колев – старши инспектор, представи доклада за спазване на чл. 6, ал. 3, т. 

6 от Закона за радиото и телевизията в предаването „Още от деня“, разпространявано в 

програма БНТ1 на  Българската национална телевизия. (Приложение 3) 
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Симона Велева благодари за изчерпателния доклад и попита дали дирекция Мониторинг 

предвижда да направи цялостен мониторинг за даден период на всички публицистични 

предавания или ще бъде предаване по предаване. Интересува я също дали ще бъдат 

включени и другите публицистични предавания – „Панорама“,  „Референдум“ и "Говори 

сега" с водещ Мая Костадинова. 

Константин Колев обясни, че с директора на дирекция са обсъдили график за 

фокусираното наблюдение по чл. 6, ал. 3, т. 6 от закона и са включили делничните 

предавания „Денят започва“ и „Още от деня“, както и съботно-неделното “Денят започва 

с Георги Любенов“.  

Пролет Велкова помоли господин Колев да формулира каква задача има мониторингът, 

който е направил и дали в това наблюдение единствено се търси има ли нарушение на 

закона. Вижда, че има наблюдение за съотношението на участие жени – мъже, но има ли 

и други някакви задачи, други цели.   

Константин Колев уточни, че основната цел, която си поставя мониторингът е да 

установи има ли съответствие с разпоредбата на ЗРТ и по-конкретно с изискването за 

плурализъм на гледните точки в актуално-публицистичните предавания с политическа и 

икономическа насоченост, съгласно чл. 6, ал. 3, т. 6. Това е основната цел, но естествено, 

когато се преглеждат изданията има паралелни цели:  спазването на ЗРТ като цяло, 

проследяване участие мъже-жени.   

Пролет Велкова попита, ако не беше направен този изричен мониторинг върху тези 

предавания, фокусираното наблюдение какво би имало като резултат от всекидневната 

работа на господин Колев, т.е. какво повече дава този доклад и това фокусирано 

наблюдение извън всекидневното, което той така или иначе следи.  

Константин Колев отбеляза, че конкретният повод е сигнал, получен в СЕМ относно 

предаването в събота и неделя с Георги Любенов. Това е поводът за първия доклад, 

разгледан на предишно заседание на Съвета. Докладваните сега наблюдения разширяват 

обхвата, дават  поглед и върху актуалните предавания  през седмицата. Идеята е била да 

се проследи  дали има изпълнение и в делничните предавания. 

Симона Велева специално благодари за докладите. За нея тези мониторинги са полезни 

и наистина показват наличие на разнообразни представители на отделните власти, на 

отделните кръгове на обществото. Самата тя не е гледала всичко в дълбочина, но следи 

БНТ и може да каже, че и двата доклада и техните изводи са не само акуратни, но и със 

сходни резултати по отношение на плурализма. Благодари на колегата   за това, че ги е 

направил, благодари и за уточнението, защото за нея е важно как се подбират кои точно 

предавания да се гледат. Предаването на  Мая Костадинова, „Панорама“ и Референдум“, 

предполага, че ще имат сходни резултати,  но ще й бъде интересно да ги види всичките и 

да ги съпостави едновременно.  

Соня Момчилова благодари на господин Колев. Преди да подложи на гласуване и втория 

доклад уточни, че главната мисия на мониторинга, както го наричат разговорно и 

всекидневно е да свежда пълната картина на съветниците за това какво е медийното 

здраве, как стоят нещата и дали се спазва основно в случая чл. 6 ал. 3 т. 6 от Закона за 

радио и телевизия. В зависимост от това как е насочена и как е формулирана темата на 

фокусираното наблюдение то би могло да си постави и други задачи за проследяване, 

съблюдаването на други точки в закона.   

Решение:   

СЕМ реши с 4 (четири ) гласа „за”:   

Приема доклада. 
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ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклади от дирекция Лицензионни, регистрационни, правни 

режими и международна дейност относно: 

а) искания по чл. 125ж от Закона за радиото и телевизията от Информърз ЕООД за 

вписване на услуги по заявка; 

б) уведомително писмо от Телевизия Туризъм ООД;   

в) административнонаказателно производство, образувано с АУАН № НД-01-21/2022 г. 

 

а) искания по чл. 125ж от Закона за радиото и телевизията от Информърз ЕООД за 

вписване на услуги по заявка; 

 

 

Доротея Петрова - директор дирекция СА ЛРПР МД, представи доклада.  

(Приложение 4а) 

 

Решение:   

СЕМ реши с 4 (четири ) 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 като доставчик на нелинейна медийна 

услуга Информърз ЕООД, заедно с правно-индивидуализиращите юридическото лице 

данни, съгласно ТРРЮЛНЦ Критерий за определяне юрисдикцията на Република 

България: § 1, т. 23, б. „а“, подточка „аа“ от ДР на ЗРТ. 

Вписва следните нелинейни услуги, за които Информърз ЕООД е уведомило, че има 

намерение да доставя: 

1. Вид на медийната услуга: видео по поръчка. Описание и основни параметри  

услуга за предоставяне на свободен достъп до аудио и аудио-визуално съдържание при 

поискване от краен потребител, съдържанието се предоставя на интернет страницата на 

доставчика с адрес: www.informerz.com.  Предоставяното съдържание е под редакционния 

контрол на дружеството. Териториален обхват: национален. Предполагаема дата на 

започване предоставянето на медийната услуга:01.03.2023 г. 

2.Вид на медийната услуга: плати за да гледаш/ Pay-Per-View. Описание и основни 

параметри: услуга за предоставяне на платен достъп до аудио-визуално съдържание от 

каталог при поискване от краен потребител. Достъпът се осъществява в рамките на 

лицензионни прозорци, посредством методи за криптиран пренос на аудио-визуално 

съдържание в електронна среда. Съдържанието се предоставя на интернет страницата на 

доставчика с адрес: www.informerz.com/boxoffice.  

Териториален обхват: национален. Предполагаема дата на започване предоставянето на  

медийната услуга:01.03.2023 г. 

3.Вид на медийната услуга: подкаст. Описание и основни параметри: услуга за 

предоставяне на платен достъп единствено до аудио  съдържание (подкаст) от каталог при 

поискване от краен потребител. Достъпът се осъществява в рамките на лицензионни 

прозорци, посредством оптимизиран метод за пренос на аудио съдържание в електронна 

среда. Съдържанието се предоставя на интернет страницата на доставчика с адрес: 

www.informerz.com/podcast. Териториален обхват: национален. Предполагаема дата на 

започване предоставянето на  

медийната услуга: 01.03.2023 г. 

ІІ. Информърз ЕООД следва да осигури на страницата си в интернет лесен, директен и 

постоянен достъп на потребителите на услугата най-малко до следните актуални данни: 

http://www.informerz.com/boxoffice.
http://www.informerz.com/podcast.
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- 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 страницата му в интернет, телефон за контакти. 

 

б) уведомително писмо от Телевизия Туризъм ООД. 

Доротея Петрова - директор дирекция СА ЛРПР МД, представи доклада.  

(Приложение 4б) 

 

Решение:   

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

чл. 125а, ал. 5 и чл. 125к, ал. 4 от Закона за радиото и телевизията изменя удостоверение               

ЛРР-02-4-107-01 за доставяне на аудио-визуална медийна услуга с наименование 

„ТЕЛЕВИЗИЯ ТУРИЗЪМ”, разпространявана чрез кабелни електронни съобщителни и 

спътникови мрежи на територията на страната, както седалището и адресът на управление 

се променят от гр. София, СО – район Изгрев, ул. Никола Габровски № 14, ет. 1 на гр. 

София, р-н Оборище, ул. Мадарски конник № 2, ет. партер. 

Възлага на длъжностни лица от СЕМ да впишат промените в раздел Първи на Публичния 

регистър. 

 

в) доклад от Диляна Кирковска, дирекция Лицензионни, регистрационни, правни 

режими и международна дейност, за последващи действия по чл. 8а от Закона за 

радиото и телевизията. 

 

Диляна Кирковска – старши експерт, представи доклада. (Приложение 5) 

Предложи да бъде организирана работна среща с представители на институции, на 

неправителствени организации на хора с увредено зрение или слух, на доставчици на 

медийни услуги, на която среща да се представи извършеното до момента, както и да се 

обсъдят последващи общи действия.  

Соня Момчилова благодари на госпожа Кирковска. Без съмнение е необходимо да 

организират  такава среща и предложи да определят дата за провеждането й.  

Симона Велева напълно подкрепя и благодари за доклада. Подкрепя и предложението на 

госпожа Момчилова да определят дата за провеждането на работна среща за достъпност 

на медийните услуги. Предлага, освен включените за участие организации и институции 

да поканят и представители на фондация „Заслушай се“, фондация „Взаимно“ и фондация 

„Мога“ - Младежката организация на глухите активисти, които също са много активни 

участници по темата и според нея ще желаят да се включат. Те са активни партньори на 

Съюза на глухите и мисли, че ще допринесат за дискусията и ще си  осигурят преводач. 

  

Решение:   

СЕМ реши с 4 (четири ) гласа „за”: Във връзка с изискванията на Закона за радиото и 

телевизията за достъпност на медийните услуги за хора с увреден слух и/или зрение, да се 

организира работна среща на 08.12.2022 г. от 14:00 ч., на която да бъдат поканени  

заместник-министър председателя по социалните политики и министър на труда и 

социалната политика, който е и председател на Националния съвет на хората с 

увреждания; министъра на образованието и науката; изпълнителния директор на 

Агенцията за хората с увреждания; изпълнителния директор на Агенцията за социално 
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подпомагане; председателя на Съюза на слепите; председателя на Съюза на глухите; 

представляващите Българското национално радио, Българската национална телевизия;  

АБРО; представители на преводачи на жестов език, представители и на фондациите 

„Заслушай се“, „Взаимно“ и „Мога“. 

 

г) доклад от Симона Велева и Мария Белчева относно заседание на Контактния 

комитет на ERGA, проведено на 10 ноември 2022 г. 

Мария Белчева – главен експерт, представи доклада. (Приложение 6)  

Соня Момчилова благодари на госпожа Белчева и предложи да пожелаят успешна работа 

на господин Лазорела, настоящият заместник - председател и кандидатура за избор на 

председател. Разбира се, че Съветът за електронни медии ще вземе участие във всички 

групи, в които биха могли да са полезни. 

 

Решение:   

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

 

Симона Велева благодари за възможността да присъства на тази среща. Мисли, че е била  

много полезна. Изпращала е своевременно всичко, което се е случвало от деня и резюме 

на дискусиите. Според нея ще бъде много полезно да публикуват на сайта на СЕМ някои 

от ресурсите и да се преведат някои от докладите на български. Това, което се случва на 

европейско ниво изцяло е свързано с дейността на регулатора и пак повдига въпроса за 

уредбата на инфлуенсърите. Според нея, въпросът как е уреден в другите държави ще бъде 

изключително интересен за нашата аудитория. Тъй като заседанието е в открит режим, 

зрителите да очакват на сайта на СЕМ тепърва преведени части от тези доклади или целите 

доклади, според възможностите, защото действително това, което се случва е органично  

свързано с дейността на Съвета.   

Соня Момчилова също благодари и тъй като са на вълна международна дейност, преди 

да закрие днешното заседание, напомни, че утре започва конференция, организирана от 

Съвета за електронни медии, от българския Съвет за електронни медии, която включва 

участие на регулаторите от балканския регион. Г-жа Момчилова подчерта, че 

конференцията абсолютно не цели репутационен и пиар ефект. Изключително полезни и 

важни са темите, които ще обсъждат, които ще произведат новини. В това няма никакво 

съмнение. Иска да благодари на всички колеги, които работиха по организирането на тази 

среща, защото не беше лесно да се организира. Вярва, че ще я проведат успешно. Кани 

зрителите да проследят сесиите, за които ще ги държат в течение. Ще има своевременно 

прессъобщения след всеки ден от конференцията и така СЕМ ще бъде все по-активен и в 

това отношение. Пожела приятен ден и до скоро в следващото заседание, което ще бъде 

също открито и достъпно за зрители.    

Симона Велева благодари на госпожа Белчева за доклада.   

 

д) административнонаказателно производство, образувано с АУАН № НД-01-21/2022 

г.  

Доротея Петрова - директор дирекция СА ЛРПР МД, представи доклада.  

(Приложение 4в) 

 

Решение:   

СЕМ реши с 4 (четири ) гласа „за”: СЕМ реши с 3 (три) гласа „за“ и 1 (един) глас 

„въздържал се“ (Соня Момчилова) относно АУАН № НД-01-21/2022 г., съставен на 
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„Дарик радио“ АД за нарушение на чл. 17а, ал.1 във връзка с т. 27 от Критериите  по чл. 

32, ал. 5 от ЗРТ (отм., ДВ, бр. 109/22.12.2020 г.) във връзка  с § 57, ал. 2 от ПЗР на ЗИД,  че 

случаят е маловажен. 

  

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклади от дирекция Обща администрация относно услуги, 

необходими за дейността на Съвета за електронни медии. 

Емилия Станева – главен секретар, представи доклада. (Приложение 7) 

 

Решение:   

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: възлага на председателя на СЕМ да се предприемат 

действия за продължаване на договорните отношения с лицата, предоставящи услуги, 

необходими за дейността на СЕМ, съгласно доклада. 

 

Соня Момчилова закри заседанието.  

 

Материали приложени към Протокол № 36 

 

1. Дневен ред. 

2. Доклад от К. Колев с изх. № НД-04 30-07-56/21.11.2022 г. 

3. Доклад от К. Колев с изх. № НД-04 30-07-55/21.11.2022 г.  

4. Доклад от Р. Радоева с изх. № ЛРР-15 30-04-31/21.11.2022 г. 

5. Доклад от В. Павлов с изх. № ПД-08 30-12-69/18.11.2022 г. 

6. Доклад от Р. Радоева и Н. Николова с изх. № БФ-22 30-06-147/21.11.2022 г. 

7. Доклад от Д. Кирковска с изх. № ПД-08 30-12-70/18.11.2022 г. 

8. Доклад от М. Белчева с изх. № МД-06 30-11-36/21.11.2022 г. 

 

 

 

Соня Момчилова 

Председател на СЕМ  

 

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

 

 

…………….. 

 

Габриела 

Наплатанова  

    

   ……….….….….  

     

    Симона Велева  

            

            …...………… 

 

 

Галина Георгиева         отсъства 

 

 

  

   

   

Старши специалист:       

 …………………   

 Вера Данаилова 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 


