Р Е Ш Е Н И Е № 210
20 септември 2011 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 20 септември 2011 г.,
разгледа заявление вх. № 19-00-191/ 09.09.2011 г.
Заявлението е подадено от НОВА БРОУДКАСТИН ГРУП АД, ЕИК 832093629, със
седалище и адрес на управление - гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 41, и съдържа
искане за изменение на регистрацията за телевизионна дейност, а именно:
наименованието на програмата да бъде променено от „Диема 2” на „KINONOVA”,
считано от 12.09.2011 г. Към заявлението e приложена заявка за регистрация на
комбинирана марка “ KINONOVA” в Патентно ведомство.
НОВА БРОУДКАСТИН ГРУП АД е регистриран доставчик на аудио-визуални
медийни услуги (телевизионен оператор). Съгласно удостоверение за регистрация 01-023
създава телевизионна програма „Диема 2”, с продължителност 24 часа и национален
обхват.
Наименованието на програмата е обстоятелство, подлежащо на вписване в
Публичния регистър, воден от СЕМ и е реквизит на удостоверението за регистрация.
Допуснатото изменение следва да бъде отразено от длъжностните лица в раздел Първи на
Регистъра, и на оператора да бъде издадено ново удостоверение.
Съгласно ТТРТД – чл.10, за извършване на промени в регистрираните
обстоятелства за телевизионна дейност, включително за издаване на удостоверение, се
събира такса в размер 150 лв.
С оглед изложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т.16 и 16а, във връзка с чл. 125к,
ал.4, от Закона за радиото и телевизията, СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
РЕШИ
ИЗМЕНЯ регистрацията на НОВА БРОУДКАСТИН ГРУП АД, ЕИК 832093629 за
създаване на телевизионна програма, както следва:
Наименованието на програмата се променя от „Диема 2” на „KINONOVA”.
На оператора да бъде издадено ново удостоверение за регистрация.
Настъпилата промяна да се отрази от длъжностните лице от дирекция Лицензиране
и регистриране в раздел Първи на Публичния регистър по чл. 125к от ЗРТ .
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез
Съвета за електронни медии в 14- дневен срок от уведомяването.
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