
 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-53 

23 юни 2021 г. 

 

Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 23.06.2021 г., разгледа 

искане с вх. № ЛРР-06 19-00-48/ 17.06.2021 г., подадено от управителя и едноличен 

собственик на капитала на БГ Топ Мюзик ЕООД, ЕИК 202077606, за заличаване на 

регистрациите за доставяне на аудио-визуални услуги с наименования: 

- БГ ТОП МЮЗИК, със специализиран (музикален) профил, 24 часа дневна 

продължителност, национален териториален обхват, способ на разпространение – чрез 

кабелни електронни съобщителни и спътникови мрежи. (Удостоверение № ЛР-02-4-127-04) 

- БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ, със специализиран (информационно-туристически) профил, 24 

часа дневна продължителност, национален териториален обхват, способ на разпространение 

– чрез кабелни електронни съобщителни и спътникови мрежи. (Удостоверение № ЛР-02-4-

127-05) 

Съветът, като взе предвид изрично заявеното от управителя и едноличен собственик 

на капитала преустановяване създаването на програмите БГ ТОП МЮЗИК и БЪЛГАРСКА 

ИСТОРИЯ намира, че не са налице пречки да прекрати регистрациите. Заличаването на 

програмите следва да бъде отразено и в Първи раздел на Публичния регистър на СЕМ. 

С оглед изложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 16а и т. 16 и чл. 125к, ал. 2 от Закона 

за радиото и телевизията, Съветът за електронни медии 

 

Р Е Ш И: 

 

ЗАЛИЧАВА регистрациите за доставяне на аудио-визуални услуги с наименования 

БГ ТОП МЮЗИК и БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ на БГ Топ Мюзик ЕООД, ЕИК 202077606. 

ЗАЛИЧАВА програма БГ ТОП МЮЗИК, със специализиран (музикален) профил, 24 

часа дневна продължителност, национален териториален обхват, способ на разпространение 

– чрез кабелни електронни съобщителни и спътникови мрежи, от Раздел първи на 

Публичния регистър, поддържан от СЕМ.  

ЗАЛИЧАВА програма БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ, със специализиран 

(информационно-туристически) профил, 24 часа дневна продължителност, национален 

териториален обхват, способ на разпространение – чрез кабелни електронни съобщителни 

и спътникови мрежи, от Раздел първи на Публичния регистър, поддържан от СЕМ.  

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София област чрез 

Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от уведомяването. 

 

 

 

 

БЕТИНА ЖОТЕВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 


