
 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-87 

31 юли 2019 г. 
 

Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 31.07.2019 г., 

разгледа писмо от КИС ООД с вх. № ЛРР-06 19-00-54/ 22.07.2019 г. за увеличение на 

териториалния обхват на разпространение на програма „КИС М+” с областите Шумен и 

Силистра. 

КИС ООД е доставчик на медийни услуги, притежаващ Удостоверение за регистрация № 

ЛРР-02-4-056-02 за доставяне на аудиовизуална-медийна услуга с наименование „КИС М+”, 

специализиран (музикален) профил, способ на разпространение – кабелни електронни 

съобщителни мрежи и регионален териториален обхват за областите София, Русе, Варна, 

Бургас, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Ловеч, Велико Търново, Разград, Търговище, 

Добрич, Кърджали и гр. Тутракан.  

Съгласно чл. 125а, ал. 3 от ЗРТ, не могат да се поставят ограничения, свързани с обхвата 

на разпространение на регистрираните програми. От друга страна териториалното покритие се 

отразява в издаваните от СЕМ удостоверения за регистрация, както и в Публичния регистър 

на СЕМ, доколкото е от значение при определяне на таксата за надзор по чл. 102, ал. 5 от ЗРТ 

във връзка с чл. 12, т. 2 от Тарифата за таксите за радио- и телевизионна дейност (ТТРТД). 

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: 

 

ИЗМЕНЯ РЕГИСТРАЦИЯТА И ВПИСВА в раздел Първи на Публичния регистър на 

СЕМ промяна в териториалния обхват на създаваната от телевизионния оператор КИС ООД, 

ЕИК 117615472, програма „КИС М+”, както следва:  

Териториален обхват: за областите София, Русе, Варна, Бургас, Пловдив, Стара Загора, 

Хасково, Ловеч, Велико Търново, Разград, Търговище, Добрич, Кърджали, Шумен и 

Силистра.  

На доставчика да бъде издадено ново удостоверение за регистрация, отразяващо 

промяната.  

На основание чл. 10 от ТТРТД, КИС ООД дължи заплащане на такса в размер на 150 (сто 

и петдесет) лв. 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  

Длъжностни лица на СЕМ да отразят промяната в Публичния регистър на СЕМ. 

Решението подлежи на обжалване чрез Съвета за електронни медии пред 

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

 

 

 

СОФИЯ ВЛАДИМИРОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 

 


