РЕГИСТРАЦИЯ
ЗА ДОСТАВЯНЕ НА АУДИО-ВИЗУАЛНИ И РАДИОУСЛУГИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА
АУДИТОРИЯ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА Р БЪЛГАРИЯ

I. Правно основание
- чл. 125н от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ);
- Правилник за условията и реда за регистриране от Съвета за електронни медии на радио- и
телевизионни оператори
II. Процедура по предоставяне
необходими документи

на

административната

услуга,

изисквания

и

Заинтересованото лице подава заявление за регистрация за създаване на радио- или
телевизионна програма до Съвета за електронни медии.
Заявлението е по образец и може да се изтегли от електронната страница на Съвета за
електронни медии – www.cem.bg , раздел Лицензиране и регистриране, подраздел Документи за
регистриране (кабел и сателит).
Към заявлението се прилагат следните документи:
1. учредителен акт;
2. удостоверение за търговска регистрация или документи, удостоверяващи създаването на
юридическото лице, издадени не по-рано от един месец преди датата на подаване на
заявлението;
3. предложение за способ на разпространение на програмата;
4. доказателства за финансовите възможности за изпълнение на дейността (например:
банкови препоръки, документи за придобиване на дълготрайни активи и др.);
5. програмен проект;
6. програмна концепция;
7. програмен профил;
8. програмна схема;
9. списък на допълнителни радио- и телевизионни услуги;
Заявлението и документите към него се подават в деловодството на Съвета за електронни
медии, лично от представляващия кандидата или от упълномощено по надлежния ред лице или
чрез лицензиран пощенски оператор.
Всички документи трябва да бъдат на български език. В случаи, че кандидатът прилага
документи на друг език, същите трябва да се придружават от легализиран превод на български
език.
СЕМ не изисква предоставяне на информация или документи, които са налични в СЕМ или в
друг орган, а ги осигурява служебно за нуждите на административното производство.
Длъжностни лица извършват преглед на редовността на документите.
При констатиране на несъответствия или пропуски в представената документация, Съветът
дава на заявителя писмени указания за отстраняването им в 7-дневен срок. Срокът започва да
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тече от датата на уведомяването. Уведомяването се извършва по предвидения в
Административнопроцесуалния кодекс ред.
Документация с неотстранени в 7-дневния срок пропуски или недостатъци не се разглежда.
Съветът се произнася с решение в 14-дневен срок от датата на подаване на заявлението или
от отстраняването на непълнотите. Решението се публикува на интернет страницата на СЕМ и
се съобщава на заинтересованото лице чрез лицензиран пощенски оператор.
Решението за регистрация подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението за
изготвянето му чрез Съвета за електронни медии пред Административен съд – София област.
Регистрираният доставчик може да заяви получаването на изменената лицензия на място, на
адреса на управление на СЕМ – гр. София, бул. Шипченски проход № 69, ет. 5, чрез лицензиран
пощенски оператор или по електронен път.
III. Такси
За разглеждане на документите, както и за извършване на регистрацията се заплащат такси,
съгласно чл. 9 от Тарифата за таксите за радио- и телевизионна дейност.
Таксите се заплащат по банков път или в касата на СЕМ на адрес: град София, бул.
Шипченски проход” № 69, ет. 6.
Банковата сметка е:
IBAN BG49 BNBG 9661 3000 1788 01
BIC BNBGBGSD
Банка БНБ – ЦУ
IV. Срок на действие
Регистрацията не е ограничена със срок
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