
 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-82 

16 юли 2019 г. 

 

Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 16.07.2019 г., 

разгледа писмо от „Видеосат - Нове” ООД с вх. № ЛРР-06-19-00-47/ 19.06.2019 г. за 

прекратяване на разпространението на телевизионна програма НОВЕ ТВ, допълнено с 

Протокол от извънредно общо събрание на съдружниците от 28.06.2019 г., предоставен на 

СЕМ с вх. № ЛРР-06 19-00-47/ 08.07.2019 г. 

„Видеосат - Нове” ООД е регистриран доставчик на медийни услуги, притежаващ 

Удостоверение за регистрация № ЛРР-02-4-021-01 за доставяне на аудио-визуална 

медийна услуга с наименование НОВЕ ТВ, общ (политематичен) профил, времетраене 8 

часа, способ на разпространение – кабелни електронни съобщителни мрежи и местен 

териториален обхват – община Свищов, област Велико Търново, гр. Белене и селата: 

Деков, Българско Сливово, Царевец, Козловец, Вардим и Новград.  

Съветът, като взе предвид изрично заявеното от компетентния орган на управление 

преустановяване на дейността по създаване на програмата, намира, че не са налице пречки 

да прекрати регистрацията. Заличаването на програмата следва да бъде отразено и в 

Първи раздел на Публичния регистър на СЕМ. Независимо, че в писмото е посочено, че 

излъчването на програмата се прекратява от 01.07.2019 г., заличаването на регистрацията 

няма как да бъде извършено с тази дата, доколкото актовете на регулатора пораждат 

действие занапред.  

 

С оглед изложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 16а, т. 16, б. „а” и чл. 125к, ал. 2, 

т. 1 от Закона за радиото и телевизията, Съветът за електронни медии  

 

Р Е Ш И: 

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на 

„Видеосат - Нове” ООД, ЕИК 104107805.  

 

ЗАЛИЧАВА програма НОВЕ ТВ, с общ (политематичен) профил, 8 часа 

продължителност, местен териториален обхват – община Свищов, област Велико 

Търново, град Белене и селата: Деков, Българско Сливово, Царевец, Козловец, Вардим и  

Новград, разпространявана чрез кабелни електронни съобщителни мрежи, от Раздел 

Първи на Публичния регистър, поддържан от СЕМ.  

 

Решението подлежи на обжалване чрез Съвета за електронни медии пред 

Административен съд – София област в 14-дневен срок от уведомяването.  

 

 

 

РОЗИТА ЕЛЕНОВА 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 


