ВПИСВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ПРОГРАМИ

I. Правно основание
чл. 5, ал. 3 и чл. 125к, ал. 2, т. 2 от Закона за радиото и телевизията
II. Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и
необходими документи
Раздел втори на публичния регистър по чл. 125к от ЗРТ включва чуждестранните
програми, които могат да бъдат разпространявани на територията на Република България
чрез кабел и сателит:
а) създадени в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство;
б) създадени от чуждестранни лица, различни от лицата по буква "а";
Лицето, създаващо програмата, писмено уведомява Съвета за разпространението й на
територията на България.
Уведомлението е свободен текст и съдържа данните, подлежащи на вписване, съгласно
чл. 125к, ал. 4 от ЗРТ:
1. наименованието (фирмата) и седалището на радио- или телевизионния оператор;
2. наименованието на програмата и способа за разпространението й;
3. вида - обществен или търговски;
4. програмния профил;
5. началната дата за разпространение на програмата.
6. данни за юридическите и физическите лица, упражняващи контрол върху
управлението на оператора;
7. данни за органите на управление, включително персонален състав, на доставчиците
на медийни услуги;
8. обстоятелства, свързани с търговски обезпечения, подлежащи на вписване.
Уведомяването и документите към него се подават в деловодството на Съвета за
електронни медии, лично или от упълномощено лице; чрез лицензиран пощенски оператор
или по електронен път.
СЕМ разглежда заявлението в 14-дневен срок от получаването му и вписва лицето и
линейната медийна услуга в раздел втори на водения Публичен регистър. Решението се
публикува на интернет страницата на СЕМ и се съобщава на заинтересованото лице чрез
лицензиран пощенски оператор или по електронен път.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му
чрез Съвета за електронни медии пред Административен съд – София област.
III. Такси
За производството по вписване на чуждестранна програма не се дължат такси.
IV. Срок на действие
Вписването действа до заличаване от регистъра.

