Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-18
04 февруари 2014 г.

Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 04.02.2014 г.,
разгледа заявление с вх. № РД–22-18-00-4/2014 г.
Заявлението съдържа искане на БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ,
ЕИК 00072350 за издаване на лицензия за доставяне на аудио-визуална медийна услуга
с наименование “БНТ HD”, която да бъде разпространявана чрез електронна
съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване. Заявлението е подписано
от Вяра Анкова в качеството й на генерален директор на БНТ. Към същото са
приложени изискуемите от закона документи.
Съветът разгледа и обсъди заявлението и представените документи и
установи, че не са налице законови пречки за издаване исканата лицензия.
Съгласно § 35 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗРТ (ДВ,
бр. 14 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2009 г., в сила от 19.05.2009 г., бр. 12 от 2010 г.)
програмите на БНТ следва да се разпространяват чрез обществена електронна
съобщителна мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с
национален обхват, изградена съгласно Първия етап от прехода определен в Плана за
въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) В Република
България, приет от Министерския съвет.
Съгласно чл. 44, ал. 2 от ЗРТ, държавата взема необходимите мерки за
гарантиране разпространението на програмите на БНТ на цялата територия на
страната при осъществяване на политиката в областта на електронните
съобщения.
Съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗРТ държавата изпълнява задължението си по чл.
44, ал. 2, като Съветът за електронни медии издава лицензии на БНТ за
разпространение на програмите и чрез електронни съобщителни мрежи за наземно
цифрово радиоразпръскване.
Разпоредбата на чл. 105, ал. 3 от ЗРТ въвежда облекчен режим за издаване
на лицензии на БНТ в качеството й на национален обществен доставчик, като
предвижда това да става без конкурс.
Съветът за електронни медии, като взе предвид, че БЪЛГАРСКАТА
НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ е национален обществен доставчик на аудиовизуални медийни услуги и разпространяването на създаваната от нея програма
“БНТ HD” на цялата територия на страната при осъществяване на държавната
политика в областта на електронните съобщения, е гарантирано от държавата чрез
изрично предвидени правомощия на СЕМ, счита че не са налице пречки да бъде
издадена лицензия за доставяне на аудио-визуална медийна услуга чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване.
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На основание чл. 32, ал. 1, т. 19, във връзка с чл. 45, ал. 3 от Закона за
радиото и телевизията, СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
РЕШИ
І. ИЗДАВА на БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, ЕИК
00072350, лицензия за доставяне на аудио-визуална медийна услуга чрез електронна
съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване на предприятие, на което е
издадено разрешение от Комисията за регулиране на съобщенията за ползване на
индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване
на електронни съобщения чрез мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване.
Лицензията се издава за програма с наименование “БНТ HD”, програмен
профил – специализиран (спортно- развлекателен), обхват на разпространение –
национален и срок от 15 години, считано от датата на издаването й.
БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ ще осъществява дейността
си като национален обществен доставчик на аудио-визуални медийни услуги.
ІІ. На основание чл. 4, т. 2 от Тарифа за таксите за радио- и телевизионна
дейност БНТ да заплати такса в размер на 3 000 (три хиляда) лева, платима в
седемдневен срок от влизане в сила на решението в брой на касата в
административната сграда на СЕМ, находящ се в гр. София, бул. Шипченски проход №
69 или по банков път.
Банковата сметка на СЕМ е:
IBAN BG49BNBG96613000178801, BIC BNBGBGSD, Банка БНБ ЦУ
ІІІ. Настъпилите обстоятелства да бъдат вписани в Публичния регистър на СЕМ,
Трети раздел.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд чрез
Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от датата на съобщаването му.

ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ
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