СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
Проект

Заседание – 29 октомври 2013 г., 11.00 ч.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за дейността на СЕМ за времето 01.01 – 30.06. 2013 г.
2. Доклади на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» във връзка с:
а) изменения на индивидуални лицензии за доставяне на аудио-визуална
медийна услуга №№: ЛРР-01-3-011-01 и ЛРР-01-3-011-02/2013 г., издадени на
«Нова Броудкастинг Груп» ЕАД, и ЛРР-01-3-004-01/2013 г., издадена на
«България Он Ер» ООД;
б) искане от «РОСИТА» АД и ЕТ «НЕМ–ГЕНОВ– ГЕОРГИ ГЕНОВ» по реда на чл. 106
на ЗРТ за прехвърляне на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга
№ 1-056-01-01/09.08.2012г.;
в) заявления от «РОСИТА» АД и ЕТ «НЕМ–ГЕНОВ– ГЕОРГИ ГЕНОВ», постъпили в КРС
по реда на чл. 30, т. 12 на ЗЕС и във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 18 на ЗРТ.
г) заявления за регистрации по реда на 125а, ал. 1 на ЗРТ и за заличаване на
регистрация от «БГ ТОП МЮЗИК» ЕООД.
д) уведомителни писма от ЕТ «ЕТА – Мариана Желева» и от ИА «Военни
клубове и военно-почивно дело».
Вносител: Ант. Лозенска.
Докладват: Ем. Станева, Р. Радоева.

3. Процедура за определяне председател и състав на Експертни комисии за провеждане
на конкурси, обявени с Решения на СЕМ №№: РД-05-121, 122, 123,124 и 125/04.06.
2013 г.
4. Доклади на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» относно:
а) протестна ната от група граждани срещу реклами, включени в програми на
доставчици на медийни услуги, на ваксините «Ротирикс», «Церварикс» и
Синфпорикс»;
б) осъществена проверка на документацията, предоставена от предприятията в
изпълнение на разпоредбите на чл 125в, т. 1 и 2 на ЗРТ и попълването на Пети
раздел на ПР, воден от СЕМ;
в) писмо от Министерството на труда и социалната политика във връзка с Проект
на национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на
жените и мъжете за 2014 г.
Вносител: Ант. Лозенска.
Докладват: Ир. Христова, Св. Георгиева, Р. Ефтимова, М. Георгиева, Е. Радева.

5. Доклади на Дирекция «Обща администрация» относно отчет по изпълнението на
бюджета на СЕМ и осигуряването на необходими за дейността и надзора софтуерни
продукти.
6. Среща с “Радио и Телевизия Сити” ЕООД и “Радио Веселина” ЕАД.
Разни.

