ПУБЛИКУВАНА АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 15 И ЧЛ. 15а ОТ ЗДОИ НА
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ (СEМ)
1. Описание на правомощията, функциите и отговорностите на Съвета за електронни медии
– в раздел Нормативна уредба (българска и европейска), в pdf формат.
2. Издадени актове в изпълнение на правомощията на СЕМ – в раздел Актове на СЕМ, в pdf
формат.
3. Информационни масиви и ресурси, използвани от СЕМ –
- публичен регистър, съгласно чл. 125к от Закона за радиото и телевизията, поддържан от
СЕМ – начална страница;
- интегрирана система за мониторинг;
- АИС „е-Документооборот”; софтуерни продукти за финансово-счетоводните дейности и
човешките ресурси; правно-информационна система /WEB версия/
4. Наименование, адрес, адрес на електронната поща, телефон и работно време на
администрацията, където се приемат заявленията за предоставяне на достъп до информация
– в раздел Достъп до информация, публикуван текст.
5. Устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на
административни услуги на гражданите:
– в раздел Нормативна уредба/ Българска нормативна уредба/ Вътрешни актове, в pdf
формат;
– в раздел Лицензиране и регистриране/ Процедури, в word и/или pdf формат.
6. Планове и отчети за дейността на Съвета за електронни медии – в раздел СЕМ/ Планове
и отчети, в pdf формат.
7. Информация за бюджета и финансовите отчети на Съвета за електронни медии – в раздел
СЕМ/ Финансова информация, в excel, word и/или pdf формат.
8. Информация за провежданите обществени поръчки, определена за публикуване в
профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки – в ЦАИС ЕОП, съгласно
изискванията на ЗОП.
9. Проекти на нормативни актове – Съветът за електронни медии няма правомощия да
издава нормативни актове.
10. Уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт
по чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, включително основните съображения
за издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в
производството – в раздел Актове на СЕМ/ Актове за публично обсъждане, в pdf формат.
11. Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и
условията за повторно използване на информация, таксите по чл. 41ж от ЗДОИ и
форматите, в които се поддържа информацията:
– в раздел Достъп до информация, публикуван текст;

– Вътрешни правила за достъп до обществена информация в Съвета за електронни медии, в
pdf формат.
12. Обявления за конкурси за държавен служител – раздел Кариери, в pdf и/или word
формат.
13. Подлежаща на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество – раздел Регистър, в pdf формат.
14. Информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната
информация и актовете по прилагането му – няма такава.
15. Информация по чл. 14, ал. 2, т. 1 – 3 от ЗДОИ – в раздели Новини и/или Съобщения –
като текст и/или pdf формат; при необходимост и в съответствие със степента на
обществения интерес на първа страница на сайта.
16. Информация, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ – няма
такава.
17. Друга информация, определена със закон:
– проектите за дневен ред на заседанията и протоколите от заседанията на СЕМ - в раздел
СЕМ/ Заседание на СЕМ, pdf формат.
– Публичен регистър с шест 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;
✓ Шести раздел, който включва платформите за споделяне на видеоклипове.
– Списък и форми за попълване на документи – в раздел Лицензиране и регистриране/
Документи, в word и 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 вписване на доставчик на нелинейни медийни услуги;
✓ за вписване на доставчик на платформа за споделяне на видеоклипове.
– 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.

