
 
 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-12 

10 март 2021 г. 

 

Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 10.10.2021 г., разгледа 

заявление с вх. № ЛРР-06 19-00-20/04.03.2021 г., подадено от Евроком - Царевец ООД за изменение 

на програмния профил на доставяната услуга.  

Евроком - Царевец ООД е доставчик, притежаващ Удостоверение за регистрация № ЛРР-02-

4-031-01 за доставяне на аудио-визуална медийна услуга с наименование „Евроком Царевец“, с общ 

(политематичен) профил, 24-часова продължителност, регионален териториален обхват за област 

Велико Търново, общините: Плевен, Подрим, Левски, Никопол, Гулянци, Троян, градовете: Г. 

Оряховица, Лясковец, Полски Тръмбеш, Севлиево, Левски, Павликени, Д. Митрополия, Г. 

Митрополия, Тръстеник, Тетевен, Павликени, Бяла, Две Могили и селата: Самоводене, 

Поликраище и Първомайци. Програмата се разпространява чрез кабелни електронни съобщителни 

мрежи.  

Заявената от доставчика промяна е свързана с промяна на програмния профил от общ 

(политематичен) на специализиран (информационно-новинарски) профил. 

Към писмото е приложено: протокол от заседание на Общото събрание на съдружниците, 

удостоверяващо исканата промяна, програмна схема, обосновка относно исканата промяна и 

документ за платена такса, съгласно чл. 10 от ТТРТД. 

Проверката на приложените документи установи, че същите не противоречат на Закона за 

радиото и телевизията и исканите изменения могат да бъдат допуснати.  

Профилът на програмата е реквизит и на удостоверението за регистрация (съгласно чл. 125а, 

ал. 5 от ЗРТ) и настъпилата промяна води до изменение на притежаваното от Евроком - Царевец 

ООД удостоверение. Промяната следва да се впише и в Първи раздел на Публичния регистър.  

С оглед изложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 16 и 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 за доставяне на аудио-визуална медийна услуга на Евроком - 

Царевец ООД, ЕИК 104098480, съгласно Удостоверение № ЛРР-02-4-031-01, като програмният 

профил се променя от общ (политематичен) на специализиран (информационно-новинарски) 

профил. 

 На доставчика да бъде издадено ново удостоверение за регистрация. 

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

Решението подлежи на обжалване чрез Съвета за електронни медии пред Административен 

съд – София област в четиринадесет дневен срок от уведомяването.  

 

 

 

БЕТИНА ЖОТЕВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 


