Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-61
4 септември 2018 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 04.09.2018 г., разгледа
заявление с вх. № РД-22-18-00-23/29.08.2018 г.
Заявлението е подадено от Българската национална телевизия (БНТ) и съдържа искане
за изменение на Индивидуална лицензия № ЛРР-01-3-005-04 за доставяне на аудио-визуална
медийна услуга с наименование БНТ HD, с общ (политематичен) програмен профил, с
национален териториален обхват, предназначена за разпространение чрез електронни
съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване. Промяната е свързана с
наименованието на услугата.
Към заявлението е приложено решение на управителния съвет на БНТ, доказателства
за правото върху марката, документ за платена такса за разглеждане на искането.
Съветът за електронни медии, като взе предвид т. 11.1.1 от лицензията, съгласно която
същата може да бъде изменена по инициатива на лицензирания; свое Становище относно общи
изисквания за изменения на параметрите на лицензиите за доставяне на радиоуслуги и аудиовизуални медийни услуги, както и представените от БНТ доказателства, намира, че исканото
изменение следва да бъде допуснато.
С оглед изложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 18 от Закона за радиото и
телевизията, във връзка с т. 11.1.1 от Индивидуална лицензия № ЛРР-01-3-005-04, Съветът за
електронни медии
Р Е Ш И:
Изменя общите и специални условия на Индивидуална лицензия № ЛРР-01-3-005-04,
издадена на Българската национална телевизия, като навсякъде наименованието на доставяната
аудио-визуална услуга се променя от БНТ HD на БНТ 3.
На основание чл. 5, т. 3 от Тарифа за таксите за радио- и телевизионна дейност,
Българската национална телевизия 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
Възлага на длъжностни лица от СЕМ да впишат промените в раздел Първи на
Публичния регистър.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета
за електронни медии в 14- дневен срок от датата на получаването му.
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