
ПУБЛИКУВАНА АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 15 И ЧЛ. 15а ОТ ЗДОИ НА 

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ (СEМ) 

 

1. Българска и Европейска нормативна уредба относно дейността на Съвета за електронни 

медии - в pdf формат; 

2. Правилник за устройството и дейността на Съвета за електронни медии и 

администрацията към него - в pdf формат; 

3. Вътрешни правила за достъп до обществена информация на Съвета за електронни 

медии - в pdf формат; 

4. Други вътрешни правила и правилници – в pdf формат; 

4. проектите за дневен ред на заседанията и протоколите от заседанията на СЕМ - в pdf 

формат; 

5. информация по ЗОП относно възлаганите обществени поръчки – в Профила на 

купувача – в pdf формат, с изключение на декларации за попълване от кандидатите и 

образец на оферта - в word формат; 

6. обявления за конкурси за държавен служител - в pdf формат с приложено заявление за 

участие – в word формат; 

7. новини и прессъобщения относно дейността на СЕМ - в pdf формат и чрез директно 

въвеждане на информацията; 

8. информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията - в pdf формат; 

9. планове и отчети за дейността на органа - в pdf формат; 

10. споразумения, указания, становища, декларации, актове за публично обсъждане - в pdf 

формат; 

11. Публичен регистър в pdf формат с пет раздела: 

 Първи раздел, който включва български радио- и телевизионни програми, които 

могат да бъдат разпространявани на територията на Република България чрез 

кабел и сателит; 

 Втори раздел, който включва чуждестранните програми, които могат да бъдат 

разпространявани на територията на Република България чрез кабел и сателит: 

а) създадени в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - 

страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; 

б) създадени от чуждестранни лица, различни от лицата по буква "а"; 

 Трети раздел, който включва лицензирани радио- и телевизионни програми, 

разпространявани чрез: 

а) налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово 

радиоразпръскване; 

б) електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване; 

 Четвърти раздел, който включва медийните услуги по заявка; 

 Пети раздел, който включва предприятията, които разпространяват български и 

чуждестранни програми. 

12. списък и форми за попълване на документи - в pdf формат: 

 за издаване на лицензия за аналогово радиоразпръскване;  

 за издаване на лицензия за цифрово радиоразпръскване; 

  за регистриране на програми за разпространение чрез кабел и сателит; 

  за предоставяне на нелинейни медийни услуги. 
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13. ежемесечен Информационен бюлетин, в който се публикуват взетите решения и 

актуални статии по проблемите на аудио-визуалната култура, резултатите от мониторинга 

на доставчиците на медийни услуги, както и проучванията на общественото мнение, 

поръчани от Съвета за електронни медии, издадените от председателя наказателни 

постановления и постановените при тяхното оспорване съдебни решения - в pdf формат. 

 


