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Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-33 

28 април 2021 г. 

 

Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 28.04.2021 г., 

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

визуална медийна услуга на Хит Ти Ви ООД. 

За да се произнесе, СЕМ взе предвид следното: 

Хит Ти Ви ООД е регистриран доставчик на аудио-визуална медийна услуга с 

наименование HIT MIX CHANNEL, със специализиран (музикално-информационен) 

профил, национален обхват, 24-часова продължителност, разпространение – чрез кабелни 

електронни съобщителни  и спътникови мрежи. 

 На свое заседание, проведено на 17.02.2021 г., Съветът обсъди въпроса за 

заличаване регистрациите на програми, които не се разпространяват повече от 12 месеца и 

в частност – заличаването на регистрацията на Хит Ти Ви ООД, и реши да открие 

административно производство за заличаване на програма HIT MIX CHANNEL. С писмо 

изх. № ЛРР-06-19-00-9/22.02.2021 г., доставчикът е уведомен за откритото производство, 

като на основание чл. 34, ал. 3 от АПК му е предоставена възможност да изрази 

становище. Със същото писмо е отправено предупреждение по смисъла на чл. 125д, ал. 3 

от ЗРТ, че ако не бъде възстановена дейността в 30-дневен срок от получаване на 

уведомлението, регистрацията ще бъде заличена. 

Поради ненамиране на адреса на управление на дружеството, на основание чл. 18а, 

ал. 10 от АПК, съобщението е публикувано на интернет страницата на СЕМ на 16.03.2021 

г. 

В посочените срокове и към момента не са предприети никакви действия от 

доставчика, включително в дадения 30-дневен срок да стартира разпространение на 

програмата. 

Законът за радиото и телевизията дава правна възможност Съветът за електронни 

медии да заличи регистрация, “когато регистрираната програма не се разпространява за 

период, по-дълъг от 12 последователни месеца от вписването в регистъра или по което и 

да е време след регистрацията”. 

Както е посочено по-горе, доставчикът Хит Ти Ви ООД, считано от 01.01.2018 г. до 

настоящия момент – т.е. за период надвишаващ 12 последователни месеца, не създава и не 

предоставя за разпространение регистрираната програма. 

СЕМ като взе предвид наличието на двете предвидени в чл. 125д, ал. 2, т. 1 от ЗРТ 

предпоставки - неразпространяване на програма за период по-дълъг от 12 последователни 

месеца и отправено предупреждение от 30-дневен срок, в който операторът не е отстранил 

“обстоятелствата”, водещи до заличаване, намира, че следва да упражни правомощията си 

и да заличи регистрацията на Хит Ти Ви ООД. 
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С оглед изложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 16а, във връзка с чл. 125д, ал. 2, 

т. 1, във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 16 от Закона за радиото и телевизията, Съветът за 

електронни медии 

 

Р Е Ш И 

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на Хит Ти Ви ООД, ЕИК 203763145 за доставяне на 

аудио-визуална медийна услуга  с наименование HIT MIX CHANNEL. 

 

ЗАЛИЧАВА от Първи раздел на публичния регистъра на СЕМ програма HIT MIX 

CHANNEL, със специализиран (музикално-информационен) профил, национален обхват, 

24-часова 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 

 


