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Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-51 

 

9 май 2019 г. 
 

Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 09.05.2019 г., 

разгледа писмо с вх. № ЛРР-04-19-00-33/24.04.2019 г. от Нова Броудкастинг Груп ЕАД за 

промяна в правно-индивидуализиращите доставчика данни. 

Служебна справка в Търговския регистър и регистъра за юридическите лица с 

нестопанска цел установи, че по партидата в дружеството е отразено изменение на 

наименованието на търговеца от Нова Броудкастинг Груп АД на Нова Броудкастинг Груп 

ЕАД; 

Нова Броудкастинг Груп АД е лицензиран и регистриран доставчик на медийни 

услуги, притежаващ следните, издадени от Съвета разрешителни актове: 

 - Индивидуална лицензия № ЛРР-01-3-011-01 за доставяне на аудио-визуална медийна 

услуга с наименование Нова Телевизия, предназначена за разпространение чрез мрежи за 

наземно цифрово радиоразпръскване. 

- Удостоверение за регистрация № ЛРР-02-4-067-06 за доставяне на аудио-визуална услуга 

Кinonova чрез кабелни електронни съобщителни и спътникови мрежи; 

- Удостоверение за регистрация № ЛРР-02-4-067-03 за доставяне на аудио-визуална услуга 

Диема чрез кабелни електронни съобщителни и спътникови мрежи; 

- Удостоверение за регистрация № ЛРР-02-4-067-07 за доставяне на аудио-визуална услуга 

Диема спорт чрез кабелни електронни съобщителни и спътникови мрежи; 

- Удостоверение за регистрация № ЛРР-02-4-067-08 за доставяне на аудио-визуална услуга 

Диема спорт2 чрез кабелни електронни съобщителни и спътникови мрежи; 

- Удостоверение за регистрация № ЛРР-02-4-067-04 за доставяне на аудио-визуална услуга 

Диема фемили чрез кабелни електронни съобщителни и спътникови мрежи; 

- Удостоверение за регистрация № ЛРР-02-4-067-02 за доставяне на аудио-визуална услуга 

Нова спорт чрез кабелни електронни съобщителни и спътникови мрежи; 

- Удостоверение за регистрация № ЛРР-02-4-067-01 за доставяне на аудио-визуална услуга 

Нова телевизия чрез кабелни електронни съобщителни и спътникови мрежи; 

Фирмата (наименованието) на доставчика е реквизит на издадените от СЕМ 

разрешителни актове, съгласно чл. 125а, ал. 5 от ЗРТ и чл. 110, ал. 1 от ЗРТ. Настъпилите 

промени водят до изменение на регистрираните обстоятелства и до издаване на нова 

лицензия и на нови удостоверения за регистрация.  

Съгласно чл. 5 и чл. 10 от ТТРТД, Нова Броудкастинг Груп ЕАД следва да заплати 

такса в размер на по 150.00 лв. за изменението на лицензията и на всяко едно удостоверение 

за регистрация. 

С оглед изложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 9 и т. 18, във връзка с чл. 110, ал. 1, 

чл. 32, ал. 1, т. 16а, т. 16 и чл. 125к от Закона за радиото и телевизията и чл. 5, т. 2 и чл. 10 от 

Тарифа за таксите за радио- и телевизионна дейност, 

 

Р Е Ш И: 

 

I. ИЗМЕНЯ Индивидуална лицензия за доставяне на аудио-визуална услуга Нова 

Телевизия чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване, 

като следва: 
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- наименованието на доставчика се променя от Нова Броудкастинг Груп АД на Нова 

Броудкастинг Груп ЕАД; 

 

II. ИЗМЕНЯ регистрацията на Нова Броудкастинг Груп АД за доставяне на: 

1. Аудио-визуална медийна услуга Кinonova, разпространявана чрез кабелни и 

спътникови електронни съобщителни мрежи на територията на Р България, като 

наименованието на доставчика се променя от Нова Броудкастинг Груп АД на Нова 

Броудкастинг Груп ЕАД; 

2. Аудио-визуална медийна услуга Диема, разпространявана чрез кабелни и 

спътникови електронни съобщителни мрежи на територията на Р България, като 

наименованието на доставчика се променя от Нова Броудкастинг Груп АД на Нова 

Броудкастинг Груп ЕАД; 

3. Аудио-визуална медийна услуга Диема спорт, разпространявана чрез кабелни и 

спътникови електронни съобщителни мрежи на територията на Р България, като  

наименованието на доставчика се променя от Нова Броудкастинг Груп АД на Нова 

Броудкастинг Груп ЕАД; 

4. Аудио-визуална медийна услуга с наименование Диема спорт 2, разпространявана 

чрез кабелни и спътникови електронни съобщителни мрежи на територията на Р България, 

като наименованието на доставчика се променя от Нова Броудкастинг Груп АД на Нова 

Броудкастинг Груп ЕАД; 

5. Аудио-визуална медийна услуга Диема фемили, разпространявана чрез кабелни и 

спътникови електронни съобщителни мрежи на територията на Р България, като  

наименованието на доставчика се променя от Нова Броудкастинг Груп АД на Нова 

Броудкастинг Груп ЕАД; 

6. Аудио-визуална медийна услуга с наименование Нова спорт, разпространявана чрез 

кабелни и спътникови електронни съобщителни мрежи на територията на Р България, като  

наименованието на доставчика се променя от Нова Броудкастинг Груп АД на Нова 

Броудкастинг Груп ЕАД; 

7. Аудио-визуална медийна услуга с наименование Нова телевизия, разпространявана 

чрез кабелни и спътникови електронни съобщителни мрежи на територията на Р България, 

като наименованието на доставчика се променя от Нова Броудкастинг Груп АД на Нова 

Броудкастинг Груп ЕАД; 

 

III. Определя заплащане на такса, съгласно чл. 5, т. 2 и чл. 10 от Тарифа за таксите за 

радио- и телевизионна дейност, такса в размер на по 150.00 лв. за лицензията и за всяко едно 

удостоверение или общо 1 200 (хиляда и двеста) лева 

Таксата се заплаща по банков път или в касата на СЕМ на адрес: град София, бул. 

Шипченски проход № 69, в седемдневен срок от влизане в сила на решението. 

Банковата сметка е:  

IBAN BG49 BNBG 9661 3000 1788 01;  

BIC BNBGBGSD;  

Банка БНБ – ЦУ 

 

Възлага на длъжностни лица от СЕМ да впишат промените в раздел Първи и Трети на 

Публичния регистър. 

Решението подлежи на обжалване чрез Съвета за електронни медии пред 

Административен съд – София област в 14-дневен срок от датата на съобщаването му. 

 

 

 

 

СОФИЯ ВЛАДИМИРОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 
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