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Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-35 

 5 юни 2018 г.  

 

Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 05.06.2018 г., разгледа 

писмо с вх. № ЛРР-06-19-00-40/25.05.2018 г.  

Писмото е подадено от А1 България ЕАД, ЕИК 131468980 и съдържа данни за 

вписани промени по партидата на дружеството в Търговския регистър при Агенция по 

вписванията. След проверка на документите и служебна справка в ТР при Агенция по 

вписванията се установи, че е променено наименованието на доставчика от Мобилтел ЕАД 

на А1 България ЕАД. Доставчикът уведомява и за промяна на наименованието на 

програмите от Mtel Sport 1 и  Mtel Sport 2  съответно на MAX Sport 1 и MAX Sport 2 . 

Мобилтел ЕАД е доставчик на нелинейна и линейни медийни услуги  - притежава 

удостоверения  за регистрации с наименования  Mtel Sport 1 и  Mtel Sport 2, със 

специализиран спортен профил, 24-часова продължителност и национален обхват.   

Наименованието (фирмата)  на доставчика  и наименованието на програмите са 

реквизит на удостоверенията за регистрации (съгласно чл. 125а, ал. 5 от ЗРТ), както и на тези 

за вписването на медийната услуга по заявка (съгласно чл. 125и, във връзка с чл. 125к, ал. 5 

от ЗРТ)  и настъпилите промени водят до изменение на притежаваните от Мобилтел ЕАД 

разрешителни и удостоверителни актове. 

Съгласно ТТРТД – чл. 10 и чл. 14 за извършване на промени, свързани с 

индивидуализиращите данни за оператора, същият дължи заплащане на съответните такси. 

С оглед изложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т.16 и 16а, във връзка с чл. 125а, ал. 5 

и чл. 125ж, ал. 5, във връзка с чл. 125к, ал.4 и ал. 5 от Закона за радиото и телевизията, 

СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ                                                               

 

Р Е Ш И: 

 

І. ИЗМЕНЯ Удостоверение ЛРР-02-4-153-01 за доставяне на аудио-визуална медийна 

услуга с наименование „Mtel Sport 1”, разпространявана чрез кабелни електронни 

съобщителни и спътникови мрежи на територията на страната, както следва: 

 

Наименованието (фирмата)  на доставчика  се променя от Мобилтел ЕАД на А 

1България ЕАД. 

Наименованието на програмата се променя от Mtel Sport 1 на  MAX Sport 1. 

 

ІІ. ИЗМЕНЯ Удостоверение ЛРР-02-4-153-02 за доставяне на аудио-визуална 

медийна услуга с наименование „Mtel Sport 2”, разпространявана чрез кабелни електронни 

съобщителни и спътникови мрежи на територията на страната, както следва: 

 

Наименованието (фирмата)  на доставчика  се променя от Мобилтел ЕАД на А 

1България ЕАД. 

Наименованието на програмата се променя от Mtel Sport 2 на  MAX Sport 2. 

 

III. ВПИСВА в раздел Четвърти на Публичния регистър относно медийната  услуга 

по заявка промени, както следва:  
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Наименованието (фирмата)  на доставчика  се променя от Мобилтел ЕАД на А1 

България ЕАД. 

 

ІV. За измененията от настоящето решение и на основание чл. 10 и чл. 14 от ТТРТД 

А1 България ЕАД дължи заплащане на такси в размер на по 150 (сто и петдесет) лв. за всяко 

едно изменение на удостоверение по чл. 125а от ЗРТ и 50 (петдесет) лв. за удостоверението  

по чл. 125и от ЗРТ, или общо 350 (триста 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, Четвърти 

на Публичния регистър. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд чрез Съвета за 

електронни медии в 14-дневен срок от уведомяването. 

 

 

 

 

СОФИЯ ВЛАДИМИРОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 

 

 


