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Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-76 

15 септември 2020 г. 

 

Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 15.09.2020 г., 

разгледа писмо с вх. № ЛРР-06-19-00-80/01.09.2020 г. от Пайнер Медиа ООД, с което се 

заявява изменение на регистрацията за доставяне на аудио-визуална медийна услуга 

ПЛАНЕТА HD (PLANETA HD). Промяната е свързана с наименованието на програмата 

на PLANETA 4K/ ПЛАНЕТА 4К. Към писмото са приложени: протокол от общото 

събрание на съдружниците, удостоверение от Патентно ведомство за правото на 

ползване на новото наименование (търговска марка) на програмата, лого на хартиен и 

магнитен носител, обосновка за исканата промяна. 

 Пайнер Медиа ООД е регистриран доставчик на аудио-визуални медийни услуги 

(телевизионен оператор). Съгласно Удостоверение за регистрация № ЛРР-02-4-072-03 

създава телевизионна програма ПЛАНЕТА HD (PLANETA HD), със специализиран 

(музика и информация) профил и национален териториален обхват.  

Наименованието на програмата е реквизит на удостоверението за регистрация 

(чл. 125а, ал. 5 от ЗРТ) и настъпилата промяна води до изменение на притежаваното от 

Пайнер Медиа ООД удостоверение.   

Съгласно ТТРТД – чл. 10, за издаване на удостоверение, се събира такса в 

размер на 150.00 лв. 

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

125а, ал. 5 и чл. 125к, ал. 4 от Закона за радиото и телевизията, Съветът за електронни 

медии                                                              

  

Р Е Ш И: 

 

ИЗМЕНЯ регистрацията на Пайнер Медиа ООД, ЕИК 126531525 за доставяне 

на аудио-визуална медийна услуга ПЛАНЕТА HD (PLANETA HD),  както следва: 

 

Наименование на програмата:  

от ПЛАНЕТА HD (PLANETA HD) се изменя на PLANETA 4K/ ПЛАНЕТА 4К. 

 

ОПРЕДЕЛЯ заплащане на такса в размер на 150 /сто и петдесет/ лв., платима в 

седемдневен срок от влизане в сила на решението, в брой – в касата на СЕМ на адрес 

гр. София, бул. Шипченски проход 69, ет.6, или по банков път. 

 

Банковата сметка е: 

IBAN BG49 BNBG 9661 3000 1788 01 

BIC BNBGBGSD 

Банка БНБ – ЦУ 

  



2 

 

На доставчикът да бъде издадено ново удостоверение за регистрация след 

заплащане на определената такса. 

 

Длъжностни лица на СЕМ да отразят промените в Публичния регистър на СЕМ. 

 

Решението подлежи на обжалване чрез СЕМ пред Административен съд – 

София област в 14-дневен срок от датата на съобщаването му.  

 

 

 

 

БЕТИНА ЖОТЕВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 

 


