Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-3
16 януари 2018 г.
Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 16.01.2018 г.,
разгледа писмо с № ЛРР-06-19-00-136/08.12.2017 г., допълнено с писмо от 09.01.2018 г.
Писмото е подадено от Телемедиа ЕООД, ЕИК 112533320 и съдържа искане за промяна
на наименованието на доставяната услуга.
След проверка на документите и служебна справка в портала за електронни услуги на
Патентно ведомство, се установи, че са изпълнени изискванията на закона и на Съвета и не е
налице пречка да се измени регистрацията.
Телемедиа ЕООД е регистриран доставчик на аудио-визуални медийни услуги
(телевизионен оператор), притежаващ Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-115-01 за
телевизионна програма “ТЕЛЕКАБЕЛ ТВ”, с общ (програмен) профил, регионален
териториален обхват за област Пазарджик.
Наименованието на медийната услуга е реквизит на удостоверението за регистрация
(съгласно чл. 125а, ал. 5 от ЗРТ) и промяна му води до изменение на притежаваното от
Телемедиа ЕООД удостоверение. Промяната следва да се впише и в Публичния регистър на
СЕМ. Съгласно ТТРТД – чл. 10, за издаване на удостоверение, се събира такса в размер на
150.00 лв.
С оглед изложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 16 и 16а, във връзка с чл. 125а, ал. 5 и
чл. 125к, ал. 4 от Закона за радиото и телевизията, Съветът за електронни медии
РЕШИ
ИЗМЕНЯ регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на Телемедиа
ЕООД, ЕИК 112533320, както следва:
Наименованието на телевизионната програма се променя от “ТЕЛЕКАБЕЛ ТВ” на
„ТЕЛЕМЕДИА“.
ОПРЕДЕЛЯ заплащане на такса в размер на 150 (сто и петдесет) лв., платима в
седемдневен срок от влизане в сила на решението, в брой – в касата на СЕМ на адрес гр. София,
бул. Шипченски проход 69, ет.6, или по банков път.
Банковата сметка е:
IBAN BG49 BNBG 9661 3000 1788 01; BIC BNBGBGSD; Банка БНБ – ЦУ
Длъжностни лица на СЕМ да отразят промените в Публичния регистър на СЕМ.
Решението подлежи на обжалване чрез СЕМ пред Върховен административен съд в 14дневен срок от датата на съобщаването му.

СОФИЯ ВЛАДИМИРОВА
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