Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-127
8 септември 2015 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 08.09.2015 г.,
разгледа заявление вх. № ЛРР-05-20-00-69/ 03.09.2015 г.
Заявлението е подадено от “РТЕ НЕТ” ООД, ЕИК 201328105, и съдържа искане
за изменение на Индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуга: ЛРР-01-1-02602-01 за територията на гр. Велико Търново, ЛРР-01-1-026-02-02 за територията на гр.
Кюстендил и ЛРР-01-1-026-02-03 за територията на гр. София. Исканото изменение е за
промяна на доставяната услуга от „АУРА” на „NOVA NEWS”.
Към заявлението са приложени: мотиви за исканото изменение, договор за
лицензия на марка „NOVA NEWS” между „РТЕ НЕТ” ООД и „НОВА
БРОУДКАСТИНГ ГРУП” АД, заявка за регистрация на марката в Патентно ведомство,
актуална програмна схема, платена такса за разглеждане на искането, съгласно чл. 5, т.
1 от ТТРТД и протокол от общо събрание на съдружниците на „РТЕ НЕТ” ООД.
“РТЕ НЕТ” ООД е доставчик на радиоуслуги и притежава:
- индивидуални лицензии № ЛРР 01-1-026-02-01 за гр. Велико Търново, честота
97.1 MHz; № ЛРР 01-1-026-02-02 за гр. Кюстендил, честота 98.2 MHz; № ЛРР-01-1-02602-03 за гр. София , честота 95.7 MHz за доставяне на радиоуслуга с наименования
АУРА.
- индивидуални лицензии № 1-026-01-01 за гр. Благоевград, честота 98.8 MHz; №
1-026-01-02 за гр. Видин, честота 93.6 MHz; № 1-026-01-03 за гр. Симитли, честота 93.3
MHz; № 1-026-01-06 за гр. Девня, честота 96.9 MHz, №І 1-026-01-04 за гр. Белоградчик,
честота 90.6 MHz, № 1-026-01-05 за гр. Козлодуй, честота 95.5 MHz и № 1-026-01-07 за
гр. Провадия, честота 107.2 MHz за доставяне на радиоуслуга с наименования РАДИО
ЕНЕРДЖИ.
Съветът, като обсъди исканото от “РТЕ НЕТ” ООД изменение, счита че същото
може да бъде допуснато. Промяната подлежи на вписване и в Публичния регистър на
СЕМ.
За промени в издадена индивидуална лицензия, свързани с наименованието на
програмата се събира такса в размер на 150 лв., съгласно чл. 5 ал.3 от ТТРТД.
Предвид изложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 9 от Закона за радиото и
телевизията и чл. 5, т. 3 от Тарифа за таксите за радио- и телевизионна дейност,
СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
РЕШИ
І. ИЗМЕНЯ общите и специалните условия на Индивидуална лицензия за доставяне на
радиоуслуга ЛРР-01-1-026-02-01, разпространявана в град Велико Търново, издадена на
“РТЕ НЕТ” ООД, ЕИК 201328105, както следва:
Наименованието на програмата се променя от „АУРА” на „NOVA NEWS”.
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Всички останали разпоредби на индивидуална лицензия ЛРР-01-1-026-02-01
остават непроменени.
ІІ. ИЗМЕНЯ общите и специалните условия на Индивидуална лицензия за доставяне
на радиоуслуга ЛРР-01-1-026-02-02, разпространявана в град Кюстендил, издадена на
“РТЕ НЕТ” ООД, ЕИК 201328105, както следва:
Наименованието на програмата се променя от „АУРА” на „NOVA NEWS”.
Всички останали разпоредби на индивидуална лицензия ЛРР-01-1-026-02-02
остават непроменени.
ІІІ. ИЗМЕНЯ общите и специалните условия на Индивидуална лицензия за доставяне
на радиоуслуга ЛРР-01-1-026-02-03, разпространявана в град София, издадена на “РТЕ
НЕТ” ООД, ЕИК 201328105, както следва:
Наименованието на програмата се променя от „АУРА” на „NOVA NEWS”.
Всички останали разпоредби на индивидуална лицензия ЛРР-01-1-026-02-03
остават непроменени.

ІV. ОПРЕДЕЛЯ заплащане на такса в размер на 150.00 лв. (сто и петдесет лева) за
изменение наименованието на програмата.
Таксата се заплаща в седемдневен срок от влизане в сила на решението 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
Длъжностни лица на СЕМ да отразят промените в Публичния регистър на СЕМ.
Да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията за извършената промяна.
Решението подлежи на обжалване чрез СЕМ пред Върховен административен съд в 14дневен срок от датата на съобщаването му.

ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ
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