
проект 

 

 

СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ 

 

Заседание – 22 юли 2020 г., 11.00 ч. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклади от Специализирана администрация – НЛРПР относно наблюдение за 

спазването през м. май 2020 г. на условията на Индивидуална лицензия № ЛРР-01-3-005-

01, издадена на Българската национална телевизия; Индивидуална лицензия № 1-063-01-

01, издадена на Българското национално радио, Индивидуална лицензия № ЛРР-01 1-

065-01-01, издадена на Анаили – Мили ЕООД.  

Вносител: Зорница Гюрова  

Докладват: Марион Колева, Райна Дормишкова, Екатерина Василева 

 

2. Доклад от Специализирана администрация – НЛРПР относно: 

а) заявление от Оберон Радио Макс ЕООД за изменение на Индивидуална лицензия № 

ЛРР-01 1-077-06-01 за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. Несебър; 

б) заявление от Европейска народна академия ООД за регистрация на аудио-визуална 

услуга (“EurofolkTV”) по реда на 125а, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията; 

в) искане от Щерев оил ЕООД за заличаване на регистрация на аудио-визуална медийна 

услуга „Щерев ТВ”; 

г) заявление от Скай Екстрим ЕООД за регистрация на аудио-визуална услуга 

(“KarlovoPress”) по реда на 125а, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията; 

д) заявление от Бета Филм ЕООД за регистрация на аудио-визуална услуга 

(“CINEMANIA”) по реда на 125н, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията; 

е) искане от 359 Броудкастинг Медия ЕООД за заличаване на регистрация на аудио-

визуална медийна услуга „359TV”; 

ж) уведомително писмо от Карлтон Инвест ЕООД; 

з) писмо от Комисия за регулиране на съобщенията, свързано с разрешение за 

осъществяване на електронни съобщения на МК Студио ЕООД за град Шумен; 

и) писмо от Комисията за регулиране на съобщенията за изменение на разрешения за 

осъществяване на електронни съобщения на Оберон Радио Макс ЕООД и Фокус – Нунти 

ООД. 

Вносител: Емилия Станева 

Докладва: Райна Радоева 

 

3. Доклад от Специализирана администрация – НЛРПР относно 

административнонаказателно производство, образувани с АУАН № НД-01-7/ 2020 г. 

Вносител: Емилия Станева  

Докладва: Владимир Павлов 

  

4. Доклад относно услуга, необходима за дейността на Съвета за електронни медии. 

Вносител: Емилия Станева  

 

Разни 

 

Информации: 

 


