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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 

 

№ 22 

от редовно заседание, състояло се на 10.06.2014 г. 

 

 

ПРИСЪСТВАЛИ: Анна Хаджиева, Анюта Асенова, Георги Лозанов, Иво Атанасов, 

Мария Стоянова. 

 

Начало на заседанието 11.30 часа, водено от Георги Лозанов - председател на СЕМ, 

старши специалист деловодител - протоколист - Вера Данаилова. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

 

1. Резултати от мониторинг на предизборната кампания за Избори за Европейски  

Парламент 2014 г.  

Докладват: Ант. Лозенска, В. Савова.  

  

2. Доклади на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» във връзка със:  

а) заявления от «Булсатком» АД за вписване на дружеството като доставчик на  

нелинейни медийни услуги по чл. 125ж от Закона за радиото и телевизията;  

б) писма от Комисията за регулиране на съобщенията относно процедури открити  

с Решения на Съвета за електронни медии № РД-05-50/15.04.2014 г. и № РД-05- 

235/19.11.2013 г. по реда на чл. 116 от Закона за радиото и телевизията;  

в) уведомителни писма от: Българското национално радио, «Бойкос» ЕООД за  

вписани промени в Търговския регистър, Turner Broadcasting System Europe Limited  

за вписване в Раздел втори на Публичния регистър и «Агенция БГНЕС» ЕООД за  

промяна на началната дата на стартиране на тв програма;  

г) писмо от Комисията по културата и медиите относно проект на Закон за  

изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права.  

Вносител: Ант. Лозенска.  

Докладва: Ем. Станева, Б. Байчева, Р. Радоева, Дор. Петрова.  

  

3. Доклади на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» относно  

административно-наказателни производства: АУАН №№: НД-01-29, НД-01-34, НД-01- 

36, НД-01-45, НД-01-54/2014 г., НД-01-130, НД-01-132, НД-01-134 и НД-01-142/2013 г.  

Вносител: Ант. Лозенска.  

Докладват: Ем. Станева, Дор. Петрова.  

  

4. Доклад на Дирекция «Обща администрация» относно подготовката и обявяването на  

обществена поръчка за охрана на сградата на бул. «Шипченски проход 69».  

Вносител: Р. Петров.  

Докладва: Зл. Георгиева.  
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Георги Лозанов: откри заседанието и подложи на обсъждане дневния ред. Предложи 

да се включи към точка “трета” разглеждането на Протоколи  от Технически комисии 

назначени със заповеди:  № РД-13-56/ 20.05.2014 г. и № РД-13-48/ 24.04.2014 г.   на 

председателя на СЕМ.  

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за” прие Дневния ред с направените предложения.  

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Резултати от мониторинг на предизборната кампания за Избори 

за Европейски Парламент 2014 г. 

 

Георги Лозанов: Добър ден, уважаеми колеги, както е известно нашите заседания са 

публични. Първа точка от днешното ни редовно заседание е представянето на 

резултатите от предизборния мониторинг, който СЕМ осъществи върху електронните 

медии през последния месец до 25 май 2014 г. СЕМ има практика да осъществява 

подобни предизборни наблюдения, но по-различното сега е, (което е и поводът да го 

представим пред по-широка аудитория, за което ви благодаря, че проявявате интерес) 

че този мониторинг вече е част от нашите задължения по закон на базата на 

споразумение с ЦИК, в което се описват параметрите на мониторинга. Ние извършихме  

наблюдението и днес изпратихме финалният доклад на ЦИК, за да може в диалог с нея 

да направим изводи и евентуално препоръки за следващи кампании, които както се 

очертава ще са скоро. Надявам се интересът да е оправдан, данните да са ви интересни, 

но бих искал изпреварващо да кажа, че тази кампания поне в границите на 

електронните медии, които ние  наблюдавахме не беше особено  ярка, така че и 

статистическото и аналитично отчитане на кампанията няма  как да доведе до някакви 

особено непредвидими  и изненадващи изводи. Но да не предпоставяме резултатите и 

възможните  интерпретации. Може би само една скоба, като персонално наблюдение, 

че поне моето очакване беше, че кампанията  ще бъде много по-компроматна и  нервна, 

но поне в електронните медии тя протече доста балансирано, включително и в 

основните медии, независимо, че преди нея се усещаше определена политическа 

тенденция в някои от тях Тя протече общо взето балансирано и равнопоставено,  както 

изискват европейските  препоръки за отразяване на предизиборни кампании,  но сега 

това ще го видите в данните, които ще представим. Нашият мониторинг има два  

акцента като предварителен интерес. Първо, да се види балансът между платени и 

неплатени форми, като за първи път  на база на промени в изборния кодекс се изисква 

ясно обозначаване на платените форми и второ, да се види присъствието на 

политическите субекти в различните медии, като това присъствие се измерва в единици  

време, тъй като става дума за радио и телевизионните програми. Но заедно с това тази 

година за първи път направихме един индекс на тежест на присъствието, в зависимост 

от мястото в  програмата и в зависимост от жанровата форма. Тъй като само времето и 

единиците на присъствие са твърде схематичен  подход. Разбира се, първо ще чуете 

резултатите и по време и по единици на присъствие, а ще ги чуете и на базата на 

индекс, който отчита праймтайм, вида медия и т. н. След като колегите представят 

резултатите от  нашето наблюдение,  разбира се, ще отговорим  на въпроси. 

Давам думата на г-жа  Лозенска, директор на специализирана администрация, която 

именно извърши този мониторинг, да представи отчета.  

Антоанета Лозенска: Както каза доц. Лозанов за първи път се сключва споразумение 

между ЦИК и СЕМ във връзка с провеждане наблюдение върху предизборната 

кампания за Евроизбори 2014 година.  

(Отчета за   провеждане наблюдение върху предизборната кампания за Евроизбори 

2014 година е публикуван на сайта на СЕМ.) 
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Георги Лозанов: В данните за трите основни търговски телевизии се вижда, че общо 

взето дори  и в ТВ7, която беше  ангажирана с една политическа сила, е търсена в 

границите на предизборната кампания някаква балансираност,  има различни  

политически субекти, но в основен акцент остава върху  “България без цензура”. Тук 

говорим само за безплатните форми, които са проява на редакционна  воля и 

независимост. В  “Нова телевизия” има акцент върху дясната опозиция, върху 

“Реформаторския блок” и “Синьо единство”, а в БТВ по-скоро върху БСП и ГЕРБ, но 

при тях, общо взето, няма и не може да се изведе категоричен акцент. Акцентите са 

факт, но по-отчетливата тенденция е в търсене на равнопоставеност и балансираност. В 

обществените медии, особено в БНТ, се усеща една преднина на малките партии, 

например “АБВ”, “България без цензура” спрямо големите. Интересно е това явление в 

БНТ и трябва да се види какво означава. Това не е предпочитание на медията, защото 

БНТ, като обществена медия сключва споразумение, при което всеки има право на 

достъп според своето  парламентарно и извънпараламентарно представителство. Това е 

в резултат на волята на партиите да участват в предизборната кампания. Така че 

графиката на БНТ фактически е графика на волята за участие  на самите партии и се 

вижда от това изследване,  че борбата общо взето е  между новите малки  партии и 

големите  парламентарни партии,  които са наречени “партии на статуквото” и малките 

атакуват и търсят промяна което създаде драматургията на кампанията. По-скоро не 

БСП срещу ГЕРБ, а малките  срещу големите като цяло, а големите по-скоро стояха в 

по-мълчалива  и по-отбранителна позиция. На това помогнаха, което за мен  е много 

важен нов момент, тъй наречените ваучери,  възможността  малките играчи, които не са 

парламентарно представени, да имат  финансова база този път да участват в 

предизборната кампания. И фактически, въоръжени с ваучери,  и с хъс, да променят 

статуквото, създадоха една по-различна драматургия на кампанията.  

На въпросите и коментарите от присъстващите журналисти отговориха: 

Мария Стоянова: Мониторингът показа, че различните телевизии поставят различни 

акценти, което допринася към разнообразността на предлаганата иkформация. Новото 

този път беше, че за първи път в СЕМ работим със законово разграничение между 

платени и безплатни форми. Вероятно е известно, че в докладите на Организацията за 

сигурност и сътрудничество в Европа /ОСССЕ/ до сега основните критики във връзка с 

медийното отразяване бяха свързани с липсата на безплатни форми в медийното 

отразяване на кампаниите. На тези избори СЕМ направи мониторинг, в който се 

изследва наличието на безплатни форми, като надявам се, разбирате трудността на  

това задание, която се съдържа най-вече в разграничаването на безплатната форма в 

съдържанието и нейната законосъобразност. Изводът е, че телевизиите се опитват да 

работят по стандартите. При някои това е успешно, а при други е по-малко успешно. 

Става въпрос обаче за нововъведение в осведомяването за българския изборен процес, а 

и за нашия мониторинг.   

Георги Лозанов: Тревожният момент в тази компания не беше вътре в медиите, в 

които има нарушения и диспропорции, но не от това дойде той, а от усещането, че се  

влияе основно извън медиите. Самите медии имаха журналистически разследвания по 

тези въпроси и  въобще медиите като че ли  изкриви  влиянието върху вота,  което е 

голям  проблем,  защото това влияние, което  не минава през медията,  е скрито, минало 

през покупката на гласове, корпоративен вот,  контролиран вот и т.н.  и това е много 

негативна тенденция.  Затова, особено по отношение на следващата кампания,  на мен 

много ми се иска да  се извършат  ходове, включително и на нормативно ниво,  които 

да върнат  ролята на медиите  по отношение на формирането на вота, защото сега общо 

взето ролята на  медиите  върху формирането на вота е слабо.   
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Това са скачени съдове:  корпоративният и купения вот, въобще  контролирания вот и 

медийното влияние. Колкото по-малко е контролиран вота, толкова по-голямо е 

медийното влияние, защото  тогава хората на базата на ориентацията си от медиите 

формират собствената си избирателна воля. Колкото е по- предрешен от други средства 

е вотът, толкова по-малко значение има медийната кампания. Така, че сега битката по-

скоро е корпоративен срещу медийно влияние. 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклади на Дирекция «Специализирана администрация – 

НЛРПР» във връзка със:  

а) заявления от «Булсатком» АД за вписване на дружеството като доставчик на  

нелинейни медийни услуги по чл. 125ж от Закона за радиото и телевизията.  

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: на основание чл. 32, ал.1, т.16 и чл. 125ж, ал. 5, във вр. 

с чл.125к, ал. 2, т. 4 и ал. 5 от ЗРТ, І. ВПИСВА в раздел Четвърти на Публичния 

регистър БУЛСАТКОМ АД като доставчик на нелинейна медийна услуга: 

Идентификационни данни за лицето: Наименование: БУЛСАТКОМ АД 

Медийна услуга по заявка, Видео по поръчка (Video On demand). Основни параметри: 

Услугата bulsatcom VoD ще осигурява: 1. Потребителски достъп до каталог от аудио-

визуални произведения- филми, сериали, новини, публицистични и други предавания, и 

друго видео съдържание, определено от Булсатком АД, по начин, позволяващ  този 

достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки 

потребител; и 2. Включване на допълнителна услуга с наименование bulsatcom channel 

в рамките на предоставяната от Булсатком АД услуга bulsatcom VoD, предоставяща 

достъп на потребителите до плейлиста с аудио-визуални произведения и 

самопромоционални съобщения, подредени по начин и поредност, предварително 

определени от Булсатком АД. Териториален обхват: Национален. Предполагаема дата 

на стартиране предоставянето на медийната услуга: 01.09.2014 г. 

ІІ. На БУЛСАТКОМ АД да се издаде удостоверение с оглед изрично заявеното желание 

на лицето, след заплащане на такса, съгласно чл. 14 от Тарифа за таксите за радио- и 

телевизионна дейност. 

ІІІ. БУЛСАТКОМ АД следва да осигури на страницата си в интернет лесен, директен и 

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

името на доставчика на медийната услуга, седалище и адрес на управление, адрес на 

електронната му поща и страницата му в интернет, телефон за контакти; данни за 

Съвета за електронни медии, седалище и адрес на управление, адрес на електронната 

му поща и страницата му в интернет, телефон за контакти. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд чрез Съвета за 

електронни медии в 14-дневен срок от уведомяването. 

 

б) писма от Комисията за регулиране на съобщенията относно процедури открити с 

Решения на Съвета за електронни медии № РД-05-50/15.04.2014 г. и № РД- 05-235/ 

19.11.2013 г. по реда на чл. 116 от Закона за радиото и телевизията;  

 

Писмо от КРС с искане за доуточняваща информация относно населените места, за 

които е открита процедура по чл. 116 от ЗРТ.  

СЕМ реши на заинтересованото лице Федерация Справедливост България да бъде 

изпратено писмо с указание за предоставяне на исканата от КРС информация.  
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Писмо от КРС. 

СЕМ реши  да бъде уведомено заинтересованото лице Юби груп ЕООД. 

 

в) уведомителни писма от:  

Писмо от Българското национално радио  

Съветът на свои заседания, проведени на 04.02.2014 г.; 01.04.2014 г. и 08.05.2014 г. 

разгледа писма с вх. № № ЛРР-12-10-00-4/22.01.2014 г.; ЛРР-12-10-00-4/19.03.2014 г. и 

ЛРР-12-10-00-11/17.03.2014 г. от КРС, с които се препращат по компетентност 

заявления от Българското национално радио за изменение на разрешение за 

осъществяване на електронни съобщения № 00761 от 21.07.2008 г. 

СЕМ реши  предвид изрично заявения отказ от БНР за добавяне на нови РПС, да се 

уведоми КРС, че, образуваните производства за обекти ТВРС “Байкал”, ТВРС “Батак”, 

ТВРС “Знеполе”, ТВРС “Градец” следва да бъдат прекратени. Да се изпрати 

напомнящо писмо до БНР, че не е представило актуализирана или нова “Програмата за 

развитие на електронната съобщителна мрежа”.  

 

Уведомително писмо с вх. № ЛРР-05-20-00-84/28.05.2014 г. от “Бойкос” ЕООД за 

вписани промени в ТР.  

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 9, във връзка с чл. 110, ал. 

1 и чл. 32, ал. 1, т.16 във връзка с чл. 125к, ал. 4, т. 1 от Закона за радиото и телевизията,   

ИЗМЕНЯ общите условия на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-

029-01 с наименование “Радио Мелодия”, издадена на “Бойкос” ООД, както следва:  

Наименованието (фирмата) на доставчика се променя от “Бойкос” ООД на “Бойкос” 

ЕООД.В т. 6.1.1. Информационен блог се променя интернет страницата  от  melody-

news.blogspot.com на  radiomelodya.info. Всички останали разпоредби на индивидуална 

лицензия № 1-029-01 остават непроменени. На основание чл. 5 ал. 2 от ТТРТД 

ОПРЕДЕЛЯ такса в размер на 150 /сто и петдесет/ лв., платима в седемдневен срок от 

влизане в сила на решението, в брой – в касата на СЕМ, или по банков път. Възлага на 

длъжностни лица от СЕМ да впишат промените в раздел Трети на Публичния регистър. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд чрез Съвета за 

електронни медии в 14-дневен срок от уведомяването. 

 

Уведомително писмо с вх. № ЛРР-15-19-00-364/29.05.2014 г. от Turner Broadcasting 

System Europe Limited, относно предоставяне на информация, необходима за вписване в 

раздел Втори на Публичния регистър.  

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: на основание чл. 32, ал.1, т.16, във връзка с чл. 125к, 

ал.2, т. 2 от Закона за радиото и телевизията, ВПИСВА във Втори раздел на Публичния 

регистър на СЕМ следните чуждестранни телевизионни програми, разпространявани 

натериторията на Р. България: І. Телевизионна програма с: Наименование на 

програмата: CARTOON NETWORK; Способ на разпространение: кабелни електронни 

съобщителни и спътникови мрежи и IPTV; Профил на програмата: специализиран 

(детски); Начална дата на разпространяване: 1999 г. Продължителност на програмата:    

24 часа; Вид обхват: национален.  ІІ. Телевизионна програма с: Наименование на 

програмата: CNN; Способ на разпространение: кабелни електронни съобщителни и 

спътникови мрежи и IPTV; Профил на програмата: специализиран (детски); Начална 

дата на разпространяване:  2005 г. Продължителност на програмата: 24 часа; Вид 

обхват: национален. ІІІ. Телевизионна програма с: Наименование на програмата: 

BOOMERANG; Способ на разпространение: кабелни електронни съобщителни и 
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спътникови  мрежи и IPTV; Профил на програмата: специализиран (детски); Начална 

дата  на разпространяване: 1999 г. Продължителност на програмата: 24 часа; Вид 

обхват:  национален. Данни, касаещи доставчика: Наименование: TURNER 

BROADCASTING SYSTEM EUROPE LIMITED; Седалище и адрес на управление: 

Turner Housw, 16 Great Marlborough St,London, United Kingdom. Вид оператор: 

търговски; Органи на управление: Аксел ван дер Вал, старши вицепрезидент 

“Финанси”, Елеанор Каролин Браун, вицепрезидент “Правен отдел”. 

               

Уведомление от “Агенция БГНЕС” ЕООД  

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) 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 регистрацията 

на “Агенция БГНЕС” ЕООД,  за създаване на телевизионна програма  BGNES (БГНЕС), 

като се променя началната дата на разпространение на програмата от 07. 05. 2014 г. на 

01.10.2014 г. Да се впише промяната в Първи раздел на Публичния регистър.  

Да се издаде ново удостоверение за регистрация.   

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд чрез Съвета за 

електронни медии в 14-дневен срок от уведомяването      

 

г) писмо от Комисията по културата и медиите относно проект на Закон за изменение и 

допълнение на Закона за авторското право и сродните му права.  

СЕМ реши  прие предложения проект за отговор. 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклади на Дирекция «Специализирана администрация – 

НЛРПР» относно административно-наказателни производства: АУАН №№: НД-01-29, 

НД-01-34, НД-01-36, НД-01-45, НД-01-54/2014 г., НД-01-130, НД-01-132, НД-01-134 и 

НД-01-142/2013 г.  

 

Доротея Петрова докладва АУАН № НД-01-29/ 15.04.2014 г., съставен за нарушение 

на чл. 125в, т. 2 във връзка с чл. 126а, ал. 5, т.2 от ЗРТ – разпространение на програми 

без уредени права  за разпространение на произведенията, звукозаписите и записите на 

аудио-визуални произведения.  

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: (Анна Хаджиева, Анюта Асенова, Георги Лозанов, 

Иво Атанасов, Мария Стоянова) относно АУАН № НД-01-29/ 15.04.2014 г. съставен за 

нарушение на чл. 125в, т. 2 във връзка с чл. 126а, ал. 5, т.2 от ЗРТ – разпространение на 

програми без уредени права  за разпространение на произведенията , звукозаписите и 

записите на аудио-визуални произведения, възлага на председателя да издаде 

наказателно постановление.  

 

Доротея Петрова докладва АУАН № НД-01-34/ 23.04.2014 г., съставен за нарушение 

на чл. 125в, т. 2 във връзка с чл. 126а, ал. 5, т.2 от ЗРТ – разпространение на програми 

без уредени права  за разпространение на произведенията , звукозаписите и записите на 

аудио-визуални произведения. 

СЕМ отложи разглеждането на АУАН № НД-01-34/ 23.04.2014 г., за да се даде 

възможност на оператора да представи договор с ФИЛМАУТОР. 

 

Доротея Петрова докладва АУАН № НД-01-36/ 23.04.2014 г., съставен за нарушение 

на чл. 125в, т. 2 във връзка с чл. 126а, ал. 5, т. 2 от ЗРТ - разпространение на програми 
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без уредени права  за разпространение на произведенията , звукозаписите и записите на 

аудио-визуални произведения. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: (Анна Хаджиева, Анюта Асенова, Георги Лозанов, 

Иво Атанасов, Мария Стоянова) относно АУАН № НД-01-36/ 23.04.2014 г., съставен 

за нарушение на чл. 125в, т. 2 във връзка с чл. 126а, ал. 5, т.2 от ЗРТ – разпространение 

на програми без уредени права  за разпространение на произведенията , звукозаписите 

и записите на аудио-визуални произведения, възлага на председателя да издаде 

наказателно постановление.  

 

Доротея Петрова докладва АУАН № НД-01-45/ 28.04.2014 г., съставен за нарушение 

на чл. 125в, т. 2 във връзка с чл. 126а, ал. 5, т.2 от ЗРТ – разпространение на програми 

без уредени права  за разпространение на произведенията , звукозаписите и записите на 

аудио-визуални произведения.  

СЕМ отложи разглеждането на АУАН № НД-01-45/ 28.04.2014 г., за да се даде 

възможност на оператора да представи договор с ФИЛМАУТОР. 

 

Доротея Петрова докладва АУАН № НД-01-54/09.05.2014 г., съставен за нарушение на 

чл. 125в, т. 2 във връзка с чл. 126а, ал. 5, т.2 от ЗРТ – разпространение на програми без 

уредени права  за разпространение на произведенията , звукозаписите и записите на 

аудио-визуални произведения 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: (Анна Хаджиева, Анюта Асенова, Георги Лозанов, 

Иво Атанасов, Мария Стоянова) относно АУАН № НД-01-54/09.05.2014 г., съставен за 

нарушение на чл. 125в, т. 2 във връзка с чл. 126а, ал. 5, т.2 от ЗРТ – разпространение на 

програми без уредени права  за разпространение на произведенията , звукозаписите и 

записите на аудио-визуални произведения, възлага на председателя да издаде 

наказателно постановление.  

  

 

Доротея Петрова докладва АУАН № № НД-01-130/ 20.11.2013 г., НД-01-132/ 20. 11. 

2013 г., НД-01-134/21.11. 2013 г.  и НД-01-142/22.11.2013 г.  

Предложи производството на актовете да бъде прекратено, поради изтичане на 6-

месечния срок. 

Мария Стоянова: Предлагам да информираме обществото за настоящото положение и 

произлизащата от него трудност за по-висока ефективност. 

Георги Лозанов предложи на следващо заседание да се подготви анализ на 

невъзможността да се откриват нарушителите, да се обобщят пречките и се търсят 

неизползвани до сега възможности за връчване на актовете.    

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: (Анна Хаджиева, Анюта Асенова, Георги Лозанов, 

Иво Атанасов, Мария Стоянова) относно АУАН № № НД-01-130/ 20.11.2013 г., НД-

01-132/20.11.2013 г., НД-01-134/21.11. 2013 г.  и НД-01-142/22.11.2013 г., прекратява 

производството, поради изтичане на 6-месечния срок. 

 

Протоколи  от Технически комисии назначени със заповеди:  № РД-13-56/ 20.05.2014 г. 

и № РД-13-48/ 24.04.2014 г.   на председателя на СЕМ.  
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Иво Атанасов представи  Протокол от заседание на Техническата комисия, назначена 

със заповед  № РД-13-56/ 20.05.2014 г. на председателя на СЕМ.  

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: Приема протокола на Техническата комисия. В 

обявените с Решения № РД-05-29/27. 02.2014 г. и № РД -05-30/27.02.2014 г. конкурси за 

издаване на лицензии за радиодейност за гр. Велико Търново, да бъдат разгледани 

документите на РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ ЕНЕРДЖИ ООД и ОБЩИНА ВЕЛИКО 

ТЪРНОВО.   

 

Иво Атанасов представи    Протокол от заседание на Техническата комисия, назначена 

със заповед  № РД-13-48/ 24.04.2014  г. на председателя на СЕМ.  

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: прие доклада на Техническата комисия.  

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Доклад на Дирекция «Обща администрация» относно 

подготовката и обявяването на обществена поръчка за охрана на сградата на бул. 

«Шипченски проход 69».  

 

Във връзка с планираната обществена поръчка за охрана на сградата, ползвана от СЕМ, 

АЯР, ДП “ПИ” и КРС, СЕМ одобри документация по възлагане на поръчката.  

 

СЕМ прие становище на началник отдел “Бюджет и финанси” Спаска Янева относно 

представени допълнително отчетни форми и справки от БНТ за 2013 г.  

 

Материали, приложени към Протокол № 22 
1.Дневен ред 

2.Докладна записка от Антоанета Лозенска с изх. № НД -04 – 30- 0728/09.06.2014 г.  

3. Протокол  от Техническа комисия,  назначена със заповед:  № РД-13-56/ 20.05.2014 г. 

на председателя на СЕМ с изх. № ЛРР 11-029-113 от 10.06.2014 г.  

4. Протокол  от Техническа комисия, назначена със заповед:  № РД-13-48/ 24.04.2014 г.   

на председателя на СЕМ с изх. № ЛРР 11-029-114 от 10.06.2014 г.  

 

ЧЛЕНОВЕ НА СЕМ:  

 

 

Анна Хаджиева 

 

........................ Анюта Асенова ......................... 

Мария Стоянова 

 

............................      

Георги Лозанов  

председател 

......................... Иво Атанасов     

............................... 

         

Старши специалист  

деловодител-

протоколчик:  

Вера Данаилова 

   

……………....... 
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