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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 

 

№ 32 

 

от редовно заседание, състояло се на 24.09.2020 г. 

 

 

ПРИСЪСТВАТ: Галина Георгиева, Ивелина Димитрова, Розита Еленова, София 

Владимирова. 
 

ОТСЪСТВА:   Бетина Жотева – председател 
 

Начало на заседанието 11.00 часа, водено от София Владимирова – заместващ председателя 

на СЕМ. 
 

Съставил протокола – Вера Данаилова 
 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклади от дирекция Специализирана администрация – НЛРПР относно:  

а) заявление от Код Фешън Интернешънъл ООД за регистрацията на аудио-визуална медийна 

услуга по реда на чл. 125а от Закона за радиото и телeвизията;  

б) писмо от Община Кюстендил във връзка с образувано производство за заличаване на 

регистрация за доставяне на радиоуслуга; 

в) писмо от Комисията за регулиране на съобщенията за изменение на разрешения за 

осъществяване на електронни съобщения, издадени на Инвестор.бг АД и РТЕ НЕТ ООД. 

Вносител: Емилия Станева 

Докладва: Райна Радоева 

 

2. Доклад относно откриване на процедура по Закона за обществените поръчки. 

Докладва: Емилия Станева 

 

 

Информации 

Писмо от генералния директор на Българското национално радио за ползване на отпуск и 

командировки. 
 

 

 

София Владимирова откри заседанието и подложи на обсъждане дневния ред. Предложи в 

точка Информации да бъде разгледано писмо от генералния директор на БНТ, с което 

предоставя информация за допълване на Списъка на събития на изкуството, културата и 
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спорта с общонационално и международно значение по програмите на БНТ за 2020 г., които 

попадат в приложното поле на чл. 90, ал. 4 от ЗРТ. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: приема дневния ред с направеното допълнение.  

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Доклади от дирекция Специализирана администрация – НЛРПР 

относно:  

а) заявление от Код Фешън Интернешънъл ООД за регистрацията на аудио-визуална медийна 

услуга по реда на чл. 125а от Закона за радиото и телeвизията;  

б) писмо от Община Кюстендил във връзка с образувано производство за заличаване на 

регистрация за доставяне на радиоуслуга; 

в) писмо от Комисията за регулиране на съобщенията за изменение на разрешения за 

осъществяване на електронни съобщения, издадени на Инвестор.бг АД и РТЕ НЕТ ООД. 

 

а) заявление от Код Фешън Интернешънъл ООД за регистрацията на аудио-визуална 

медийна услуга по реда на чл. 125а от Закона за радиото и телeвизията. 

 

Старши инспектор Райна Радоева представи доклада. (Приложение 2.1) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: На основание чл. 125а, ал. 3, във връзка с чл. 112, ал. 2 от 

ЗРТ да се изпрати писмо до доставчика Код Фешън Интернешънъл ООД с указание в 7-

дневен срок да отстрани констатираните недостатъци.  

 

б) писмо от Община Кюстендил във връзка с образувано производство за заличаване на 

регистрация за доставяне на радиоуслуга. 

 

Старши инспектор Райна Радоева представи доклада. (Приложение 2.2) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: на основание чл.32, ал.1, т.16а и т.16 и чл.125к, ал. 2 

от Закона за радиото и телевизията, заличава регистрацията на Община Кюстендил за 

доставяне на радиоуслуга. Заличава от Първи раздел на Публичния регистър на СЕМ 

програма „Радиоцентър Кюстендил” с общ политематичен профил, 2 часа дневна 

продължителност, регионален териториален обхват за община Кюстендил, способ на 

разпространение - чрез кабелни електронни съобщителни мрежи.   

 

 

в) писмо от Комисията за регулиране на съобщенията за изменение на разрешения за 

осъществяване на електронни съобщения, издадени на Инвестор.бг АД и РТЕ НЕТ 

ООД. 

 

Старши инспектор Райна Радоева представи доклада. (Приложение 2.3) 
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Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: На основание чл. 32, ал. 1, т. 18 от Закона за радиото и 

телевизията, във връзка с чл. 30, т. 12 от Закона за електронните съобщения, не възразява 

Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване разпоредбите на Закона за 

електронните съобщения, да измени разрешение № 00513-007/16.12.2016 г. за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на 

електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово 

радиоразпръскване на територията на град Благоевград, издадено на Инвестор.бг АД, както 

следва:  

1. Изменя се Приложение 1 „Технически параметри на електронната съобщителна мрежа”. 

2. Изменя се Приложение 2 „Размер, срокове и начини на заплащане на таксите“. 

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията.  

 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: На основание чл. 32, ал. 1, т. 18 от Закона за радиото и 

телевизията, във връзка с чл. 30, т. 12 от Закона за електронните съобщения, не възразява 

Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване разпоредбите на Закона за 

електронните съобщения, да измени разрешение № 00362-03/04.08.2017 г. за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на 

електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово 

радиоразпръскване на територията на град Благоевград, издадено на РТЕ НЕТ ООД, както 

следва:  

1. Изменя се Приложение 1 „Технически параметри на електронната съобщителна мрежа”. 

2. Изменя се Приложение 2 „Размер, срокове и начини на заплащане на таксите“. 

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията.  

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклад относно откриване на процедура по Закона за обществените 

поръчки. 

 

Главен секретар Емилия Станева представи доклада. (Приложение 3)  

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: На основание чл. 22, ал. 1, т. 1 и ал. 2 предл. първо, във 

връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки,  

Открива процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и 

осъществяване на невъоръжена денонощна физическа охрана на административна сграда в гр. 

София, бул. „Шипченски проход” № 69 и прилежащия терен, осигуряване на пропускателен 

режим и видеонаблюдение в сградата и на паркинга пред нея” по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от 

Закона за обществените поръчки. 

Одобрява обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в процедурата 

публично състезание. 

Председателят на СЕМ да предприеме всички необходими действия за подготовка, откриване 

и провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка. Подготовката, 

откриването и провеждането на процедурата за възлагане на обществената поръчка ще се 

осъществи с електронни средства чрез Централизираната автоматизирана информационна 

система „Електронни обществени поръчки” (ЦАИС ЕОП). 
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Обявлението, решението за откриване на процедурата и документацията за участие в 

процедурата публично състезание да бъдат публикувани в Профила на купувача на интернет 

страницата на СЕМ. 

 

Информации 

- Писмо от генералния директор на Българското национално радио за ползване на отпуск и 

командировки. (Приложениe 4) 

СЕМ приема за информация. 

 

- Писмо от генералния директор на Българската национална телевизия, с което предоставя 

информация за допълване на Списъка на събития на изкуството, културата и спорта с 

общонационално и международно значение по програмите на БНТ за 2020 г., които попадат в 

приложното поле на чл. 90, ал. 4 от ЗРТ.(Приложениe 5) 

 

СЕМ приема за информация. 

 

София Владимирова закри заседанието. 

 

 

Материали, приложени към Протокол № 32:  

 

1. Дневен ред 

2. Доклад от Р. Радоева с изх. № ЛРР-15 30-04-24/ 21.09.2020 г. 

3. Доклад от Е. Станева с изх. № РД-22 22-00-4/ 23.09.2020 г.  

4. Писмо от БНР с Вх. № РД-21 17-00-20/ 18.09.2020 г.  

5. Доклад от Д. Петрова с изх. № РД-21 18-00-18/ 24.09.2020 г. 

 

 

Бетина Жотева 

Председател на СЕМ  

 

    отсъства  Ивелина Димитрова 

 

 

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

 

Галина Георгиева  

    

   ……….….….….  

     

    Розита Еленова  

            

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

 

 

 

София Владимирова    ………….….…. 

 

 

   

 

 

 

Старши специалист: …………………  Старши специалист: ……………. 

Вера Данаилова               Даниела Коюмджиева   

  


