Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-115
30 октомври 2019 г.
Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 30.10.2019 г.,
разгледа уведомление от СТАТИС АД с вх. № ЛРР-06 19-00-67/ 14.10.2019 г., допълнено с
писма от 22 и 23.10.2019 г.
Доставчикът, на основание чл. 125а, ал. 6 от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ),
уведомява Съвета за промени по партидата на дружеството и на параметрите на създаваната
програма. Прилага: извлечение от ТРРЮЛНЦ; протокол от заседание на Съвета на
директорите, проведено на 11.10.2019 г.; заявка с временен номер от Патентно ведомство за
марката 7/8; договор за лицензия на търговска марка от 11.10.2019 г.; програмна схема;
програмна концепция; лого на хартиен и магнитен носител. С уведомлението се предоставя
информация и за действителните собственици на капитала на дружеството.
СТАТИС АД е регистриран доставчик на медийни услуги, който притежава
Удостоверение за регистрация № ЛРР-02-4-086-02 за доставяне на аудио-визуална медийна
услуга с наименование „Телевизия Стара Загора”, с общ (политематичен) профил, 24-часова
продължителност, национален териториален обхват и способ на разпространение – кабел. С
писмо № ЛРР-06 19-00-66/04.10.2019 г. лицето е информирало регулатора за временно
преустановяване доставянето на услугата за срок до 30 дни.
Служебна проверка в ТРРЮЛНЦ установява, че на 10.10.2019 г. по партидата на
дружеството са вписани промени относно седалището и адресът на управление: гр. София
1463, р-н Триадица, пл. България № 1, НДК, зала 12, и органите на управление.
В документите по настоящото производство се заявява и изменение на следните
параметри на програмата: наименование – 7/8TV; програмен профил – специализиран
(развлекателно-информационен); времетраене – 10 часа (от понеделник до петък); способ на
разпространение – кабелни и спътникови електронни съобщителни мрежи. Датата, от която се
заявява стартиране на програмата с новите характеристики е 04.11.2019 г.
Съветът за електронни медии, след проверка на представените от доставчика документи,
намира, че са спазени особените изисквания на закона, поради което няма пречка да бъдат
извършени исканите промени в регистрираната програма.
Съгласно чл. 125а, ал. 5 от ЗРТ, част от настъпилите промени (седалище на дружеството;
наименование на програмата и способ на разпространението ѝ; програмен профил) са
реквизит от удостоверението за регистрация и водят до неговото изменение. Друга част от
промените (данни за юридическите и физическите лица, упражняващи контрол върху
управлението на оператора; данни за органите на управление, включително персонален
състав) подлежат на вписване в Първи раздел на Публичния регистър по чл. 125к от ЗРТ.
Времетраенето на програмата е от значение за определяне на годишната такса за надзор,
съгласно чл. 13, ал. 1 от Тарифата за таксите за радио- и телевизионна дейност (ТТРТД),
поради което също се отразява в Публичния регистър на СЕМ.
Чл. 10 от ТТРТД предвижда за извършване на промени в регистрираните обстоятелства,
включително за издаване на удостоверение, операторът да заплати такса в размер на 150 лв.
С оглед изложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 16а и т. 16, б. „а”, във връзка с чл.
125а, ал. 5 и чл. 125к, ал. 4 от Закона за радиото и телевизията, Съветът за електронни медии
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Р Е Ш И:
Изменя регистрацията на СТАТИС АД, ЕИК 833172830 като доставчик на аудиовизуална медийна услуга, както следва:
Седалище и адрес на управление: гр. София 1463, р-н Триадица, пл. България № 1, НДК,
зала 12;
Наименование на програмата: 7/8TV;
Програмен профил: специализиран (развлекателно-информационен).
Способ на разпространение: чрез кабелни електронни съобщителни мрежи и сателит.
На доставчика да бъде издадено ново удостоверение за регистрация, отразяващо
настъпилите промени.
На основание чл. 10 от ТТРТД, СТАТИС АД 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
Длъжностни лица да впишат в раздел Първи на Публичния регистър на СЕМ промените
относно аудио-визуалната услуга и доставчика.
Решението подлежи на обжалване чрез Съвета за електронни
Административен съд – София област в 14-дневен срок от уведомяването.
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СОФИЯ ВЛАДИМИРОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ
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