
„Нова Броудкастинг Груп” АД уведомява всички заинтересовани  

лица за следното:  

Съгласно чл. 14, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията доставчиците на 

линейни медийни услуги са длъжни да записват предоставените за 

разпространение от тях програми и предавания и да съхраняват записите в 

продължение на 3 (три) месеца, считано от датата на предаването. Лице, което 

твърди, че е било засегнато в предаване, има право на достъп до съответния 

архив и на копие от записа, направено за негова сметка. 

 

Всички искания за записи от излъчени предавания и/или части от 

предавания, за да бъдат уважени, следва да постъпят в деловодството на „Нова 

Броудкастинг Груп” АД в законоустановения срок.  

Записи на материали на постъпилите в срока искания се предоставят 

след заплащане на сумата от 50 (петдесет) лева на запис.  

Сумата може да бъде платена на място, в рамките на всеки делничен ден 

в часовия диапазон 9.00 ч. до 17.30 ч. на адреса на „Нова Броудкастинг Груп” 

АД – гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 41, ет. 5 – рецепция, лице за 

контакт: г-жа Любляна Борисова, тел. 02/80 50 000 или по следната банкова 

сметка в лева - BG20TTBB94001524014459, Bic code TTBBBG22, Банка – 

„Сосиете Женерал Експрес Банк“ АД.  

За всички държавни и местни органи на управление записите се 

предоставят безплатно. 

Записът се изготвя в рамките на 3 (три) дни от входиране на искането, 

като се предоставя на лицето, подало искането, лично или чрез пълномощник. 

В случаите, когато записът се получава чрез пълномощник в деловодството на 

„Нова Броудкастинг Груп” АД се представя писмено пълномощно 

(оригинал). 

„Нова Броудкастинг Груп“ АД гарантира за материал, че е идентичен като 

програмно съдържание с излъченото в ТВ ефир, единствено в случаите, когато 

този запис е предоставен от деловодството на „Нова Броудкастинг Груп“ АД 

съобразно условията по-горе. 

 

По отношение на материалите, излъчени по някоя от ТВ програмите, 

собствени на „Нова Броудкастинг Груп” АД и впоследствие публикувани в 

интернет или на платформата Нова Плей (play.novatv.bg) или разпространени 

по друг начин, „Нова Броудкастинг Груп” АД не гарантира, че същите са 

напълно идентични с излъченото в ТВ ефир. Тези записи могат да съдържат  

добавен, премонтиран или съкратен материал.  

В допълнение моля да отчетете, че не разполагаме със софтуер, който да 

конвертира материали от DVD носител на хартиен носител, с оглед на което 

всички подобни искания за конвертиране на предаване и/ или части от 

предаване ще бъдат отказани. 

 


