
 
 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-19 

8 април 2021 г. 

 

Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 08.04.2021 г., 

разгледа доклад от СА ЛРПРМД за заличаване регистрацията за доставяне на аудио-визуална 

медийна услуга на АЙ СИ ЕС ЕАД. 

За да се произнесе, СЕМ взе предвид следното: 

АЙ СИ ЕС ЕАД е регистриран доставчик на аудио-визуална  медийна  услуга с 

наименование ШАНС ТВ, със специализиран (информационен) профил, национален обхват, 14-

часова дневна продължителност, разпространение – чрез кабелни електронни съобщителни  и 

спътникови мрежи. 

С Решение № 260255/ 12.02.2021 г. по т.д. № 596/ 2020 г. на СГС дружеството е обявено в 

несъстоятелност. С писмо изх. № ЛРР-06 19-00-17/ 22.02.2021 г., получено на 23.02.2021 г., 

доставчикът е уведомен, че обявяването в несъстоятелност на дружеството е основание за 

заличаване на регистрацията и предстои СЕМ да реализира такова производство. 

Съгласно Закона за радиото и телевизията (ЗРТ), издадена по реда на Раздел IV от Глава 

шеста регистрация се заличава в случаите, предвидени в чл. 125д от същия закон. Императивната 

норма на чл. 125д, ал. 1, т. 2 от ЗРТ задължава Съвета да заличи регистрация при възникване на 

обстоятелствата по чл. 125а, ал. 4, т. 1 от закона. Посочената разпоредба препраща към чл. 105, 

ал. 4, където са предвидени две алтернативни хипотези – лицата (физически лица – еднолични 

търговци или юридически лица) са били обявени в несъстоятелност през последните пет години 

или са в производство за обявяване в несъстоятелност или в ликвидация. 

С оглед горното Съветът намира, че регистрацията на АЙ СИ ЕС ЕАД за доставяне на 

аудио-визуална медийна услуга следва да бъде заличена. 

Предвид изложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 16а във връзка с чл. 125д, ал. 1, т. 2, 

връзка чл. 105, ал. 4, т. 5 и чл. 32, ал. 1, т. 16 от Закона за радиото и телевизията, Съветът за 

електронни медии 

Р Е Ш И 

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на АЙ СИ ЕС ЕАД, ЕИК 131427179 за доставяне на аудио-

визуална медийна услуга  с наименование ШАНС ТВ. 

ЗАЛИЧАВА от Първи раздел на публичния регистъра на СЕМ програма ШАНС ТВ, със 

специализиран (информационен) профил, национален обхват, 14-часова дневна продължителност, 

разпространение – чрез кабелни електронни съобщителни  и спътникови мрежи. 

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 


