Р Е Ш Е Н И Е № 357
15 юли 2010 г.

СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ разгледа на свое заседание, проведено на 15 юли
2010 г., заявления с вх. № 19-00-451, 19-00-452, 19-00-453 и 19-00-454, всички от 05.07.2010 г.
Заявленията са подадени от Нова телевизия – Първи частен канал АД, ЕИК 832093629,
със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Христофор Колумб 41, представлявано
от изпълнителния директор Якоб Андерсон. Дружеството уведомява, че е правоприемник на
правата, задълженията и фактическите отношения на Диема Вижън ЕАД, ЕИК 130194416, и
заявява вписване на промени в регистрираните обстоятелства за телевизионни програми
“Диема Фемили”, “Нова спорт”, “Диема” и “Диема 2”.
За да се произнесе, Съветът за електронни медии взе предвид следното:
Нова телевизия – Първи частен канал АД е лицензиран и регистриран телевизионен
оператор - създава и разпространява програма “Нова телевизия”.
Диема Вижън ЕАД е регистриран телевизионен оператор - притежава удостоверения за
регистрация, както следва: 01-022/ 2009 г. (за програма Диема Фемили, със специализиран
профил, 24 ч дневна продължителност, национален обхват); 01-023/ 2009 г. (за програма
Диема 2; с общ/ политематичен профил, 24 ч. дневна продължителност; национален обхват);
01-024/ 2009 г. (за програма Диема, със специализиран – филмово – спортен профил, 24 часа
продължителност, национален обхват) и 01-132/ 2010 г. (за програма Нова спорт, със
специализиран – спортен профил; 13 ч. дневна продължителност, национален обхват).
След направена служебно справка в Търговския регистър при АВ е установено, че
дружеството Диема вижън ЕАД е заличено, като търговец поради вливането му в Нова
телевизия – ПЧК АД.
Съгласно чл. 262, ал.1 от Търговския закон, при вливане цялото имущество на едно или
повече търговски дружества (преобразуващи се дружества) преминава към едно
съществуващо дружество (приемащо дружество), което става техен правоприемник.
СЕМ, като взе предвид, че при вливане е налице универсално правоприемство за
приемащото дружество (върху него преминават всички имуществени права, задължения и
фактически отношения); правоприемникът встъпва във всички правоотношения, които са
породени до момента на вписване на заличаването, включително тези свързани със създаване
и предоставяне на разпространение на телевизионни програми, счита че Нова Телевизия –
ПЧК АД следва да бъде вписана като телевизионен оператор, създаващ “Диема Фемили”,
“Нова спорт”, “Диема” и “Диема 2”.
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Предвид заличаването на Диема вижън ЕАД, като търговец, същото да бъде заличено и
като оператор от публичния регистър на СЕМ.
Нова Телевизия – ПЧК АД следва да създава програмите “Диема Фемили”, “Нова
спорт”, “Диема” и “Диема 2” при спазване на общите изисквания на чл. 125а, ал. 1 от ЗРТ.
С оглед разпоредбите на чл. 125к от ЗРТ настъпилите промени за програмите, подлежат
на вписване в раздел Първи на Публичния регистър, воден от Съвета.
Съгласно чл. 10 от ТТРТД, Нова Телевизия – ПЧК АД следва да заплати такса в размер
на по 50.00 лв. за всяка една програма или общо 200.00 (двеста) лева.
СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ на основание чл. 32, ал. 1, т. 16а и т. 16 във
връзка с чл. 125а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 125к от Закона за радиото и телевизията и чл.10 от Тарифа
за таксите за радио- и телевизионна дейност,

Р Е Ш И:
І. Заличава регистрацията на Диема Вижън ЕАД, ЕИК 130194416, като телевизионен
оператор.
ІІ. Регистрира Нова телевизия – Първи частен канал АД, ЕИК 832093629, като
доставчик на линейни аудио-визуални медийни услуги (телевизионен оператор), създаващ
телевизионни програми “Диема Фемили”, “Нова спорт”, “Диема” и “Диема 2”
Нова телевизия – Първи частен канал АД се задължава да създава телевизионните
програми при спазване на общите изисквания на чл. 125а, ал. 1 от Закона за радиото и
телевизията, а именно:
1. Спазване на принципите по чл. 10 от ЗРТ;
2. Зачитане на човешкото достойнство;
3. Осигуряване на определено съотношение в рамките на годишното програмно време,
предназначено за европейска продукция, както и за произведения, създадени от независими
продуценти;
4. Закрила на децата;
5. Спазване на авторските и сродните права съгласно действащото законодателство;
6. Предоставяне на информация на Съвета за електронни медии в случаите и при условията,
определени в закона.
ІІІ. Нова телевизия – Първи частен канал АД, ЕИК 832093629, следва да заплати,
съгласно чл. 10 от Тарифа за таксите за радио- и телевизионна дейност, такса в размер на по
50.00 лв. за всяка една програма или общо 200.00 (двеста) лева. Таксата се заплаща 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
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ІV. На Нова телевизия – Първи частен канал АД, ЕИК 832093629, да се издадат нови
удостоверения за регистрация, отразяващи настъпилите промени, в седемдневен срок от
влизане в сила на решението и след заплащане на таксата по т.ІІІ.
V. Възлага на длъжностните лица в дирекция Лицензиране и регистриране да отразят
настъпилите промени в раздел Първи от Регистъра.
Решението подлежи на обжалване чрез СЕМ пред Върховен административен съд в
14-дневен срок от датата на съобщаването му.

ДОЦ. ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ
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