Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-142
13 септември 2016 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 13.09.2016 г., разгледа
предложение с изх. № ЛРР-04-19-00-155/12.09.2016 г. за заличаване регистрацията на
дружество, за което е открито производство по обявяване в несъстоятелност.
След проведеното обсъждане Съветът прие следното:
„Балкан Българска Телевизия“ ЕАД е търговски доставчик на медийни услуги,
притежаващ Удостоверение № ЛРР-02-4-013-01(01) за доставяне на аудио-визуална услуга с
наименование „News 7“, с общ (политематичен) профил, 24-часова дневна продължителност;
национален обхват, предоставяна за разпространение чрез кабелни електронни съобщителни и
спътникови мрежи; начална дата на разпространение 27.04.2001 г.
С Решение № 522 от 17.03.2016 г. по търговско дело № 4258/2014 г. по описа на
Софийски градски съд, ТО VI-13 състав, е открито производство по несъстоятелност на
дружеството и е обявена начална дата на неплатежоспособността.
Издадена по реда на Раздел IV от Глава VI от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ)
регистрация се заличава в случаите, предвидени от законодателя в разпоредбата на чл. 125д от
същия закон. Императивната норма на чл. 125д, ал. 1, т. 2 от ЗРТ предвижда при условията на
обвързана компетентност, Съветът за електронни медии да заличи издадената регистрация при
възникване на обстоятелствата по чл. 125а, ал. 4, т. 1 от ЗРТ. Посочената разпоредба препраща
към обстоятелствата, изброени изчерпателно в разпоредбата на чл. 105, ал. 4 от ЗРТ.
Нормата на чл. 105, ал. 4, т. 5 от ЗРТ предвижда две алтернативни хипотези – лицата
(физически лица, които са регистрирани като ЕТ или юридически лица) са били обявени в
несъстоятелност през последните пет години или са в производство по обявяване в
несъстоятелност или ликвидация. Следва да се има предвид, че законодателят е предвидил в
случай на наличието на една от двете хипотези да се прилага диспозицията на нормата на чл.
125д, ал. 1, т. 2, във връзка с разпоредбата на чл. 125а, ал. 4, т. 1от ЗРТ.
Във връзка с горното, Съветът счита, че регистрацията на „Балкан Българска Телевизия“
ЕАД за доставяне на аудио-визуална услуга „News 7“ следва да бъде заличена.
СЕМ реши да допусне предварително изпълнение на решението си, мотивиран от
защитата на важни държавни и обществени интереси. Доставчикът е в невъзможност да
изпълнява поетите програмни ангажименти, свързани със създаване на съдържание, в което
задължително да присъстват предавания с информационна, образователна, културна и
развлекателна насоченост, предназначени за преобладаващата част от обществото.
Наблюдението върху програма „ News 7“ показва единствено повторения на вече излъчвани в
годините предавания, което ограничава правото на аудиторията да получава информация.
Неплатежоспособността на дружеството, от друга страна, го препятства да заплаща дължимите
към регулатора годишни такси за надзор, което реферира върху постъпленията на държавния
бюджет.
Предвид изложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 16а, във връзка с чл. 125д, ал. 1, т. 2,
връзка чл. 105, ал. 4, т. 5, чл. 32, ал. 1, т. 16 от Закона за радиото и телевизията и чл. 60, ал. 1 от
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Р Е Ш И:
Заличава регистрацията на „Балкан Българска Телевизия“ ЕАД, ЕИК 831530194 за
доставяне на аудио-визуална медийна услуга с наименование „News7“.
Заличава от първи раздел на Публичния регистър на СЕМ програма „News7“ с общ
(политематичен) профил, 24-часова дневна продължителност; териториален обхват –
национален; предоставяна за разпространение чрез кабелни електронни съобщителни и
спътникови мрежи.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република
България чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от датата на съобщаването му.

МАРИЯ СТОЯНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ
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