
 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-55 

25 юни 2021 г. 

 

Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 25.06.2021 г., обсъди 

въпроса за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, 

внедряване и гаранционна поддръжка на Система за мониторинг на СЕМ“. 

С оглед прогнозната стойност на поръчката – 500 000 лв. без ДДС, процедурата, която 

следва да се проведе, е открита процедура по смисъла на Закона за обществените поръчки (чл. 20, 

ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП). Съгласно чл. 18, ал. 2 от ЗОП, при откритата процедура всички 

заинтересовани лица могат да подадат оферта. 

Съгласно чл. 121, ал. 1 от ЗОП, възложителят е длъжен преди откриване на процедура, която 

подлежи на контрол по чл. 232 от ЗОП, да въведе данни за нея в системата за случаен избор (ССИ), 

която е достъпна чрез портала. В случай, че процедурата бъде избрана за предварителен контрол 

в рамките на 3 работни дни от въвеждането на данните, възложителят следва да изпрати на АОП 

едновременно проектите на решението за откриване на процедурата; обявлението за оповестяване 

откриването на процедурата; техническата спецификация; методиката за оценка (чл. 122 от ЗОП). 

С оглед разпоредбата на чл. 5, ал. 2, т. 14 от ЗОП, публичният възложител е председателят 

на СЕМ, който следва да предприеме всички необходими действия за подготовка, провеждане и 

възлагане на обществената поръчка. 

Предвид горното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 18 от Закона за радиото и телевизията във 

връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б“ от Закона за обществените 

поръчки 

 

Р Е Ш И: 

 

 ВЪЗЛАГА на председателя на СЕМ да открие процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет „Доставка, внедряване и гаранционна поддръжка на Система за мониторинг на 

СЕМ“ по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки. 

 ОДОБРЯВА обявление за обществена поръчка, техническа спецификация и проект на 

методика за оценка. 

 Председателят на СЕМ да предприеме всички необходими действия за подготовка, 

откриване и провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка, съгласно 

изискванията на ЗОП и ППЗОП. Подготовката, откриването и провеждането на процедурата се 

осъществява с електронни средства чрез Централизираната автоматизирана информационна 

система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). 

  

 

 

БЕТИНА ЖОТЕВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 


