СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
Проект

Заседание – 22 октомври 2013 г., 11.00 ч.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Среща с ФИЛМАУТОР.
2. Доклади на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» във връзка с:
а) открити административни производства за заличаване на регистрациите на «ФЕШЪН ФМ
БЪЛГАРИЯ» ЕООД, «ПЛЕВЕН СПРИНТ – ЦЕНТЪР» ООД, «АГЕНЦИЯ НОВА-М» ЕООД, «ЖИА72» ЕООД, «КРОА БЪЛГАРИЯ» ООД и «7 ДНИ ТВ» ЕАД за доставяне на медийни услуги;
б) изменения на индивидуални лицензии за доставяне на аудио-визуална медийна услуга
№№: ЛРР-01-3-003-01, ЛРР-01-3-003-03 и ЛРР-01-3-003-04/2013 г., издадени на «БТВ
Медиа груп» ЕАД и на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-053-01,
издадена на «Радио Браво» ЕООД;
в) постъпило искане от «ЮБИ» ЕООД за откриване на конкурс по реда на чл. 116 и сл. на
Закона за радиото и телевизията.
г) прекратяване на конкурси за радиодейност, обявени с Решение № РД-05-130/20.06.2013
г. и Решение № РД-05-133/25.06.2013 г., поради липса на интерес;
д) определяне състави на Технически комисии за конкурсите за радиодейност, обявени с
Решения РД-05-121, РД-05-122, РД-05-123, РД-05-124 и РД-05-125/2013 г.
Вносител: Ант. Лозенска.
Докладват: Ем. Станева, Р. Радоева.

3. Доклади на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» относно осъществен
надзор върху дейността на доставчици на медийни услуги по:
а) постъпили в Съвета за електронни медии сигнали на г-н Валери Симеонов за предавания,
включени в програма «АЛФА ТВ» и на г-н Волен Сидеров за предавания, включени в
програма «СКАТ»;
б) постъпил в Съвета за електронни медии протест на г-н Вилям Попов № НД – 05 94-00524/07.10.2013 г. по повод излъченото на 28.09.2013 г. предаване «Деконструкция» в
програма «Хоризонт» на БНР;
в) спазване на разпоредбата на чл. 12 от ЗРТ;
г) административно-наказателни производства АУАН № № НД-01-101, НД-01-106 и НД-01109/2013 г.
Вносител: Ант. Лозенска.
Докладват: Ем. Радева, Еди Емирян, М. Матева, Ем. Станева, Г. Шиникова.

4. Отчет на дейността на ръководството на БНР – 29.05 – 09.10.2013 г.
5. Доклади на Дирекция «Обща администрация» относно:
а) европейския проект MEDIADEM, реализиран и приключен от 2010 г. до 2013 г.;
б) постъпило заявление за достъп до обществена информация от Български хелзинкски
комитет;
в) доставка на тв и интернет, необходими за надзора на СЕМ.
Докладват: Д. Жукова, Зл. Георгиева, Евг. Димитров.

Разни.

