Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-95
4 декември 2020 г.
Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 04.12.2020
г., разгледа заявление с вх. № ЛРР-04 19-00-107/27.11.2020 г., подадено от Елит Медиа
България ЕООД и Нова Броудкастинг Груп ЕООД за прехвърляне в полза на втория
заявител на индивидуална лицензия за доставяне на аудио-визуална медийна услуга.
При допуснато от СЕМ прехвърляне, заявлението съдържа и искане за
изменение на наименованието, профила и програмните характеристики на програмата.
За да се произнесе, СЕМ взе предвид следното:
Елит Медиа България ЕООД притежава Индивидуална лицензия № ЛРР-01-3010-01 за доставяне на аудио-визуална медийна услуга с наименование Канал 3,
предназначена за разпространение чрез мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване
с национален териториален обхват.
Към заявлението са приложени всички изискуеми документи, удостоверяващи
изпълнението на особените изисквания на закона и доказателства за спазване на
разпоредбата на чл. 106, ал. 2 от ЗРТ (по отношение на приобретателя Нова
Броудкастинг Груп ЕООД).
В съответствие със Становище на СЕМ относно общите изисквания за
изменение на параметрите на лицензиите за радио- и телевизионна дейност е
представено концептуално виждане за развитие на дейността.
Съветът разгледа и обсъди така представените документи и като установи, че
същите отговарят на разпоредбите на закона, както и че не са налице пречки за
извършване на прехвърляне и изменение на лицензията, реши, че искането на
заявителите може да бъде допуснато.
Предвид изложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 18 и т. 19 във връзка чл. 106,
ал. 2 от Закона за радиото и телевизията и чл. 5, т. 4 от Тарифа за таксите за радио- и
телевизионна дейност, Съветът за електронни медии
Р Е Ш И:
І. ПРЕХВЪРЛЯ Индивидуална лицензия № ЛРР-01-3-010-01 за доставяне на
аудио-визуална медийна услуга с наименование Канал 3, предназначена за
разпространение чрез мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване с национален
териториален обхват от Елит Медиа България ЕООД, ЕИК 130275893 на Нова
Броудкастинг Груп ЕООД, ЕИК 205738443.
ПРЕКРАТЯВА действието на Индивидуална лицензия № ЛРР-01-3-010-01 за
доставяне на аудио-визуална медийна услуга с наименование Канал 3, предназначена за
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разпространение чрез мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване с национален
териториален обхват по отношение на Елит Медиа България ЕООД.
Изменя условията на лицензията както следва:
„т. 3.1. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава да доставя аудио-визуална медийна услуга с
наименование NOVA NEWS.
т. 3.3. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ доставя аудио-визуалната услуга по т. 3.1 със специализиран
(новинарски) програмен профил”.
Изменя програмните характеристики както следва:
т. 5.1. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава да доставя аудио-визуалната услуга,
включвайки в съдържанието на програмата, съобразно нейната специализация следните
програмни елементи:
т. 5.1.1. Предавания с информационна насоченост и предавания по актуални теми – не
по-малко от 65 на сто от седмичното програмно време;
т. 5.1.2. Предавания с образователна и културна насоченост – не по-малко от 5 на сто от
седмичното програмно време;
т. 5.1.3. Европейска продукция, включително предавания, създавани от независими
продуценти – най-малко 50 на сто от общото годишно програмно време, като се
изключат новините и спортните предавания и телевизионните игри, рекламите,
телетекстът и телевизионният пазар, в съответствие с разпоредбата на чл. 19а, ал. 1 от
ЗРТ.”
ИЗДАВА на Нова Броудкастинг Груп ЕООД Индивидуална лицензия за
доставяне на аудио-визуална медийна услуга ЛРР-01-3-011-02 с наименование „NOVA
NEWS”. Срокът на лицензията е 15 г., считано от 28.08.2012 г.
ІІ. За извършеното прехвърляне и изменение в т. І на настоящото решение и на
основание чл. 5, т. 4 от Тарифата за таксите за радио- и телевизионна дейност, определя
заплащане на такса в размер на 2000 лв. (две хиляди лева) за прехвърлянето и
изменението на лицензията.
Таксата се заплаща в седемдневен срок от влизане в сила на решението по
банков път или в касата на СЕМ на адрес: гр. София, бул. Шипченски проход № 69.
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 Административен съд –
София област в 14-дневен срок от датата на съобщаването му.

БЕТИНА ЖОТЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ
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