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26 юли 2012 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 26 юли 2012 г.,
обсъди документите на кандидатите за издаване на лицензия за телевизионна дейност.
С решение № 107/26.04.2012 г., Съветът откри процедура за издаване на
лицензии за телевизионна дейност за създаване на програми с национален обхват,
предназначени за разпространение чрез електронна съобщителна мрежа за наземно
цифрово радиоразпръскване.
В определения срок - 25 юни 2012 г, заявление за участие са подали 2 (двама)
кандидати, включително „ЕЛИТ МЕДИЯ БЪЛГАРИЯ” ООД. След проверка на
документите за наличие на недостатъци от техническа комисия, назначена със заповед
№ 77/26.06.2012 г. на председателя на СЕМ, същите са разгледани по същество от
Експертна комисия, назначена със заповед № 79/03.07.2012 г.
На свое заседание, проведено на 26 юли 2012 г., СЕМ изслуша и прие доклада на
Експертната комисия. Комисията, водена при оценка на документите на кандидата от
критериите по чл. 116е, ал. 5 от ЗРТ – оригиналност и разнообразие на програмата;
възможности за създаване на собствена продукция; степен на готовност за 24-часово
разпространение на програмата; доказан опит като радио- или телевизионен оператор,
предлага на Съвета да издаде индивидуална лицензия за телевизионна дейност на
„ЕЛИТ МЕДИЯ БЪЛГАРИЯ” ООД.
Съветът за електронни медии като взе предвид:
- че „ЕЛИТ МЕДИЯ БЪЛГАРИЯ” ООД е доставчик на аудио-визуални медийни услуги
(телевизионен оператор). Притежава удостоверение за регистрация за създаване на
телевизионна програма с наименование „Канал 3”, с общ (политематичен) профил;
продължителност 24 часа. Доставчикът осъществява дейност от 2001 г. Дружеството
желае да разпространява програмата, за която е регистрирано, и чрез наземно цифрово
радиоразпръскване;
- предложението на Експертната комисия;
- съответствието на кандидата с изискванията на закона,
воден от принципите за гарантиране правото на информация на гражданите,
създаване на благоприятни условия за многообразие на медийната среда и за
плурализъм, както и за съхранение на националната идентичност,
прие, че на „ЕЛИТ МЕДИЯ БЪЛГАРИЯ” ООД следва да бъде издадена
лицензия за телевизионна дейност за наземно цифрово радиоразпръскване.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 19, във връзка с чл. 116е, ал.7 от Закона за
радиото и телевизията, СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
РЕШИ
І. ИЗДАВА на „ЕЛИТ МЕДИЯ БЪЛГАРИЯ” ООД, ЕИК 130275893, със
седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Ангел Кънчев” № 14, индивидуална
лицензия за телевизионна дейност за създаване на програма с наименование “Канал
3”, предназначена за разпространение чрез електронна съобщителна мрежа за наземно
цифрово радиоразпръскване на предприятия, на които е издадено разрешение от
Комисията за регулиране на съобщенията за ползване на индивидуално определен
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ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения
чрез мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване.
Програмата е с общ (политематичен) профил и национален обхват на
разпространение. Срокът на лицензията е 15 години, считано от датата на
издаването й.
„ЕЛИТ МЕДИЯ БЪЛГАРИЯ” ООД ще осъществява дейността си като
търговски доставчик.
IІ. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 4, т. 2 от ТТРДТ „ЕЛИТ МЕДИЯ БЪЛГАРИЯ”
ООД да заплати първоначална такса в размер на 3 000 (три хиляди) лева за издаване на
описаната в т. І лицензия.
Таксата е платима в седемдневен срок от влизане в сила на решението в брой на
касата в административната сграда на СЕМ, находящ се в гр. София, бул. „Шипченски
проход” № 69 или по банков път.
Банковата сметка на СЕМ е:
IBAN BG49BNBG96613000178801
BIC BNBGBGSD
Банка БНБ ЦУ
Настъпилите обстоятелства да бъдат вписани в Публичния регистър на СЕМ,
Трети раздел.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд чрез
Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от датата на съобщаването му.

ДОЦ. ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ
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