
 

 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-49 
 

20 май 2020 г. 

 

Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 20.05.2020 

г., разгледа доклад на Дирекция Специализирана администрация – НЛРПР вх. № ЛРР-

06 19-00-19/ 18.05.2020 г. за заличаване на регистрацията на ВИА ИНФО ЕООД като 

доставчик на аудио-визуална медийна услуга с наименование „ВИЖ ТВ”. 

ВИА ИНФО ЕООД е вписано в Публичния регистър на СЕМ като доставчик на 

медийни услуги, притежаващ Удостоверение за регистрация № ЛРР-02-4-016-01 за 

доставяне на аудио-визуална медийна услуга с наименование „ВИЖ ТВ”, с общ 

(политематичен) профил, времетраене 3 часа и 3 минути, местен териториален обхват – 

гр. Козлодуй и населените места от общината, способ на разпространение чрез кабелни 

електронни съобщителни мрежи, вид оператор – търговски. 

При извършена служебна проверка в ТРРЮЛНЦ е установено, че на 07.02.2020 г. 

дружеството е заличено като търговец вследствие на преобразуване чрез вливане в 

друго дружество – УЕБ НЮЗ ЕООД. Съгласно чл. 125л, ал. 2 от Закона за радиото и 

телевизията (ЗРТ), при промяна на вписаните в регистъра обстоятелства 

регистрираният оператор е длъжен да заяви промяната в Съвета за електронни медии в 

30-дневен срок от настъпването ѝ. 

Поради факта, че СЕМ не е уведомен за настъпилите промени, нито пък 

правоприемникът е поискал изменение на регистрацията, на заседание, проведено на 

27.03.2020 г., Съветът взе решение за откриване на производство за заличаване на 

регистрацията на ВИА ИНФО ЕООД поради неизпълнение на задължения по чл. 125к, 

ал. 2 от ЗРТ – възможност, предвидена в чл. 125д, ал. 2, т. 3 от ЗРТ.  

Съгласно цитираната разпоредба, Съветът за електронни медии с решение може 

да заличи регистрацията, когато операторът не изпълни задълженията си по чл. 125а, 

ал. 6 или чл. 125к, ал. 2 от ЗРТ. Чл. 125к, ал. 2, т. 1 предвижда, че в Публичния регистър 

на СЕМ, в първи раздел, се включват българските радио- и телевизионни програми, 

които могат да бъдат разпространявани на територията на Република България чрез 

кабел и сателит, а съгласно ал. 4, т. 1 от същата разпоредба, в регистъра се включват 

данните по чл. 125а, ал. 5 от ЗРТ, включително наименованието (фирмата) и 

седалището на радио- или телевизионния оператор. 

До приобритателя УЕБ НЮЗ ЕООД е изпратено писмо, с което дружеството е 

уведомено за откритото производство и на основание чл. 34, ал. 1 от 

Административнопроцесуалния кодекс (АПК) му е даден 7-дневен срок за изразяване 

на становище по изложените обстоятелства. Писмото е получено на 14.04.2020 г., като 

нито в указания срок, нито след изтичането му, УЕБ НЮЗ ЕООД не е изразило 

становище. 

Междувременно, на 02.04.2020 г. в СЕМ е получено писмо вх. № ЛРР-06 19-00-19 

от заличения търговец ВИА ИНФО ЕООД, в което изрично се заявява желание за 

заличаване на регистрацията му като доставчик на медийни услуги поради заличаване 

на търговеца от Търговския регистър и прекратяване на създаването на програма „ВИЖ 
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ТВ”. С оглед обстоятелството, че ВИА ИНФО ЕООД към този момент вече не 

представлява правен субект и не може да изразява воля, Съветът прецени, че 

производството следва да приключи служебно със заличаване на доставчика и 

програмата от регистъра на СЕМ, след изтичане на отправеното 30-дневно 

предупреждение по реда на чл. 125д, ал. 3 от ЗРТ до дружеството-правоприемник, 

поради неотстраняване на посочените обстоятелства и липса на изразена воля за 

продължаване на дейността от УЕБ НЮЗ ЕООД. 

 

С оглед изложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 16а и т. 16, б. „а”, чл. 125д, ал. 

3 във връзка с чл. 125д, ал. 2, т. 3, във връзка чл. 125к, ал. 2, т. 1 от Закона за радиото и 

телевизията, Съветът за електронни медии 

 

Р Е Ш И: 

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на 

ВИА ИНФО ЕООД, ЕИК 200229428 (заличен търговец). 

 

ЗАЛИЧАВА програма „ВИЖ ТВ”, с общ (политематичен) профил, 3:30 часа 

продължителност и местен териториален обхват за гр. Козлодуй и населените места в 

община Козлодуй, от Раздел Първи на Публичния регистър, поддържан от СЕМ.  

 

Решението подлежи на обжалване чрез Съвета за електронни медии пред 

Административен съд – София област в 14-дневен срок от уведомяването.  

  

 

 

 

БЕТИНА ЖОТЕВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 


