Проект

ЗАСЕДАНИЕ НА СЕМ – 09 АВГУСТ 2012 г., 13.00 ч.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация относно подготовката и организацията на Информационна платформа за
цифровизацията.
Вносител: Мария Стоянова.

2. Доклади на Дирекция „Специализирана администрация – НЛРПР” във връзка с:
а) проект на решение в изпълнението на § 93 от ПЗР на ЗРТ за привеждане в
съответствие със ЗРТ на индивидуални лицензии, издадени от СЕМ;
б) проекти на решения за откриване на конкурси по реда на чл. 116а от ЗРТ за
радиодейност чрез наземно аналогово радиоразпръскване в градовете Нова Загора,
Димитровград, Шабла и София;
в) утвърждаване проекти на решения за класиране на кандидатите в проведените
конкурси за радиодейност в градовете Търговище и Стара Загора;
г) проект на решения за откриване на процедури(14 бр.) по реда на чл. 116, ал. 2 от
ЗРТ по искане на Федерация Справедливост – България;
д) постъпило искане за регистрация от Булсатком АД;
е) постъпило уведомително писмо от ББТ ЕАД за вписани в Търговския регистър
промени, свързани с органите на управление на търговеца;
ж) постъпило искане от Радио Романтика ЕООД за изменение на индивидуална
лицензия за радиодейност №: 441-00252/11.01.2001 г.
з) постъпило заявление от Фокус-Нунти ООД относно Решение 173/26.06.2012 г.;
и) постъпили до КРС заявления по реда на чл. 30, т. 12 на ЗЕС и във връзка с чл. 32, ал.
1, т. 18 на ЗРТ от: Бойкос ООД, Агенция Витоша ЕООД, БНР, Метрорадио ЕООД,
Радио и телевизия Сити ЕООД, Радио Веселина ЕАД и Пардонови ООД.
Вносител: Антоанета Лозенска-Тодорова.
Докладват: Емилия Станева и Диляна Кирковска.

3. Предложения от директора на „Специализирана администрация – НЛРПР” за:
а) стартиране на процедура по изпълнения на изискванията на чл. 32, ал. 6 от ЗРТ –
сключване на споразумение с ДАЗД;
б) стартиране на процедура по изпълнения на изискванията на чл. 19а от ЗРТ във
връзка с чл. 16 и 17 от Директива 2010/13 на ЕП и на Съвета относно спазване
изискванията за включване в тв програми на европейски произведения и на такива
на независими продуценти.
Вносител: Антоанета Лозенска-Тодорова.
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4. Доклади на дирекция „Специализирана администрация – НЛРПР” за осъществен
надзор върху дейността на доставчици на медийни услуги относно:
а) спазване на Правила на Международния олимпийски комитет за достъп до новини
по време на ХХХ Летни Олимпийски игри Лондон 2012 г.;
б) отразяването на терористичния акт на летище Бургас (обобщен доклад);
в) съотвествие с нормите на ЗРТ при реализацията на актуално-публицистичните
предавания, включени в програмата Алфа ТВ;
г) постъпили в СЕМ отворено писмо на Светия синод и писмо на група общественици
по повод предаването „Вяра и общество”, включено в програмата БНТ1;
д) постъпило в СЕМ искане от Генералния директор на БНР за осъществяване на
надзор върху дейността на доставчик на радиоуслуга за излъчване на
заблуждаваща реклама.
Докладват: Антоанета Лозенска – Тодорова, Татяна Тодорова.

5. Информация от дирекция „Специализирана администрация – НЛРПР” относно:
а) решения на административни съдилища във връзка с наказателни постановления,
издадени от СЕМ;
б) решения на Етичната комисия към НСС.
Вносител: Антоанета Лозенска-Тодорова.
Докладват: Антоанета Лозенска-Тодорова, Доротея Петрова, Гергана Шиникова.

6. Доклади относно административно-наказателни производства АУАН №: 4, 12, 19, 46,
49, 50, 55 и 61 от 2012 г.
Докладват: Доротея Петрова, Златка Георгиева и Гергана Шиникова.

7. Докладни записки от дирекция “Обща администрация” относно:
а) подобряване енергийната ефективност на сградата на СЕМ;
б) предложения за сключване на договори и за купуване на техника за осигуряване
дейността на СЕМ.
Докладва: Румян Петров.

Разни.
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