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Утвърдил: 

София Владимирова 

Председател на СЕМ 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

за условията и реда за регистриране от Съвета за електронни 

медии на радио- и телевизионни оператори 

 

Глава първа 

Общи положения 

 

Чл.1. (изм. Протокол № 3 от 21.01.2014 г.) С този правилник се определят условията и реда 

за: 

1. регистрация, изменение и заличаване на регистрацията на радио- и телевизионни 

оператори, които създават програми за разпространение чрез електронни съобщителни 

мрежи (с изключение на електронните съобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване) 

на територията на Р.България; 

2. регистрация, изменение и заличаване на регистрацията на радио- и телевизионни 

оператори, които създават програми, предназначени за разпространение чрез електронни 

съобщителни мрежи за наземно или спътниково радиоразпръскване извън територията на 

Република България  

 

Чл.2. Съветът за електронни медии осъществява дейностите по чл.1, като се ръководи от 

следните принципи: 

1. Законност – регулаторният орган действа в рамките на правомощията си, установени от 

закона. 

2. Упражняване правомощията си по разумен начин, добросъвестно и справедливо. 

3. Самостоятелност и безпристрастност. 

4. Недопускане на конфликт на интереси. 

5. Зачитане правото на защита на личните данни. 

6. Опазване на тайната на информацията от документите за регистрация. 

7. Бързина и процесуална икономия. Всички действия се извършват в сроковете, определени 

от закона. 

8. Последователност и предвидимост. Съветът взема своите решения при условията на 

обвързаност със своевременно огласените публично критерии, вътрешните правила и 

установената практика при упражняване на своята оперативна самостоятелност по прилагане 

на закона. 

9. Равенство. В пределите на оперативната самостоятелност, при еднакви условия, Съветът 

третира сходните случаи. 

 

Глава втора 

Регистрация на радио- и телевизионни оператори, 

които създават програми за разпространение чрез електронни 

съобщителни мрежи на територията на Р България. Изменение и заличаване на 

регистрацията 

 

І. Раздел първи 

Кандидати 

 

Чл.3. Лица, които желаят да създават радио- и телевизионни програми, подлежат на 

регистрация при спазване на следните общи изисквания: 

1. (изм. Протокол № 3 от 21.01.2014 г.) спазване принципите по чл. 10 от ЗРТ; 
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2. зачитане на човешкото достойнство; 

3. (изм. Протокол № 3 от 21.01.2014 г.) осигуряване на определеното съотношение в рамките 

на годишното програмно време, предназначено за европейска продукция, както и за 

произведения, създадени от независими продуценти; 

4. (изм. Протокол № 3 от 21.01.2014 г.) закрила на децата; 

5. спазване на авторските и сродните права съгласно действащото законодателство; 

6. предоставяне на информация на Съвета за електронни медии. 

 

Чл.4. (1) За регистрация могат да кандидатстват: 

1. физически лица - еднолични търговци, регистрирани по българското законодателство. 

2. юридически лица, регистрирани като търговци по българското законодателство. 

3. юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по българското законодателство. 

4. юридически лица - субекти на българското публично право. 

5. (изм. Протокол № 3 от 21.01.2014 г.) чуждестранни юридически лица, регистрирани по 

законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна 

по Споразумението за Европейското икономическо пространство. 

 

(2) Не могат да кандидатстват за регистрация: 

1. (изм. Протокол № 3 от 21.01.2014 г.) юридически лица, на които е отказано или е отнето 

разрешението за извършване на застрахователна дейност; 

2. юридически лица, в които юридическите лица по т. 1 или съдружниците или акционерите 

в тях притежават дялово участие; 

3. физически лица - еднолични търговци, и юридически лица, които не могат да докажат 

собствеността на имуществото си или на капитала, по чл. 6 от Закона за мерките срещу 

изпирането на пари; 

4. юридически лица, в които физически лица - едноличните търговци, и юридическите лица 

по т. 3 или съдружниците или акционерите в тях притежават дялово участие; 

5. (изм. Протокол № 3 от 21.01.2014 г.)  физически лица - еднолични търговци, и юридически 

лица, които през последните пет години, предхождащи кандидатстването, са обявени в 

несъстоятелност или са в производство за обявяване в несъстоятелност или в ликвидация; 

6. юридически лица, в които като съдружници или акционери участват лица, включени в 

списъка по чл. 3, ал. 1 от Закона за информация относно необслужвани кредити; 

7.  (отм. Протокол № 3 от 21.01.2014 г.) 

8. еднолични търговци и юридически лица, които през последната година, предхождаща 

кандидатстването за лицензия, са получили отказ за същия вид лицензирана дейност или 

издадена по този закон лицензия им е била отнета. 

(3) (отм. Протокол № 3 от 21.01.2014 г.). 

 

 

ІІ. Раздел втори 

Документи за регистрация 

 

Чл.5. (1) Заинтересованото лице подава заявление за регистрация за създаване на радио- или 

телевизионна програма до Съвета за електронни медии. 

(2) Заявлението е по образец и може да се изтегли от електронната страница на Съвета за 

електронни медии – www.cem.bg . 

 

Чл.6. (1) Към заявлението се прилагат следните документи: 

1. учредителен акт; 

2. удостоверение за търговска регистрация или документи, удостоверяващи създаването на 

юридическото лице; 

3. удостоверение за актуално състояние, а чуждестранните лица – съответният документ, 

издадени не по- рано от един месец преди датата на подаване на заявлението; 
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4. решение на компетентния орган за управление на дружеството за създаване на радио- или 

телевизионна програма; 

5. (отм. Протокол 3 от 16.01.2019 г.); 

6. (изм. Протокол № 3 от 21.01.2014 г.) предложение за способ на разпространение на 

програмата (чрез кабелни и/ или спътникови електронни съобщителни мрежи ); 

7. декларация, че не са налице обстоятелства по чл. 105, ал. 4 от ЗРТ; 

8. декларация по чл. 108 от ЗРТ; 

9. доказателства за финансовите възможности за изпълнение на дейността (например: 

банкови препоръки, документи за придобиване на дълготрайни активи и др.); 

10. програмен проект; 

11. програмна концепция; 

12. програмен профил; 

13. програмна схема; 

14. списък на допълнителни радио- и телевизионни услуги; 

15. предварителни договори за отстъпени авторски права за защитени  произведения в 

програмите и за отстъпени сродни права за предоставяне за разпространение на чужди 

програми; 

16. документи, доказващи произхода на капитала за последните три години, включително 

заверен финансов отчет, считано от датата на подаване на документите; 

17. документи, удостоверяващи структурата на капитала на кандидата и разпределението на 

собствеността в него, а когато кандидатът е юридическо лице, в което има съдружници/ 

акционери - юридически лица – и документи, удостоверяващи структурата на капитала и 

разпределението на собствеността в него по отношение на тези съдружници/ акционери; 

18. списък на медийните предприятия, в които кандидатът е съдружник или акционер; 

19. доказателство за правото върху марката, която ще се ползва като наименование на 

програмата; 

20. лого на хартиен и магнитен носител; 

21. начална дата за разпространение на програмата; 

22. такса за разглеждане на документите, съгласно Тарифа за таксите за радио- и 

телевизионна дейност; 

(2) (изм. Протокол № 3 от 21.01.2014 г.) Декларацията по чл. 105, ал. 4 от ЗРТ се попълва от 

лицата, представляващи кандидата   

(3) (изм. Протокол № 3 от 21.01.2014 г.) Декларацията по чл.108 от ЗРТ се попълва от лицата, 

представляващи кандидата относно притежаваните от кандидата дялове, акции или друг вид 

права за участие в радио- и телевизионни оператори над допустимия размер според 

антимонополното законодателство на Република България. 

(4) Предварителните договори по ал.1, т.15 следва да бъдат сключени с организациите за 

колективно управление на съответния вид права, които ще бъдат използвани в програмата на 

кандидата и да съответстват на териториалния обхват и начина на разпространение на 

програмата. 

(5) Документите по ал. 1, т. 16 не се представят, в случаите когато кандидатът е 

новоучредено дружество, за което все още не е възникнало задължението да изготвя 

финансов отчет по Закона за счетоводството. 

(6) (нова, Протокол № 3 от 19.01.2016 г.) 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. 

(7) (нова Протокол № 3 от 15.01.2019 г.) СЕМ изисква по служебен път информация за 

наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс за съответния кандидат. 

 

Чл.7. (1) (изм. Протокол № 3 от 19.01.2016 г.) Заявлението и документите към него се 

подават в деловодството на Съвета за електронни медии от представляващия кандидата, от 

упълномощено по надлежния ред лице, или чрез лицензиран пощенски оператор. 
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(2) 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. 

ІІІ. Раздел трети 

Ред за регистрация 

 

Чл.8. (изм. Протокол № 3 от 21.01.2014 г.) Длъжностни лица от дирекция Специализирана 

администрация на Съвета за електронни медии извършват проверка на подадените 

документи относно тяхната редовност.  

 

Чл.9. На първото редовно заседание на Съвета за електронни медии, следващо датата на 

постъпване на документите, длъжностните лица докладват констатациите от проверката. 

 

Чл.10.(1) (изм. Протокол № 3 от 21.01.2014 г.) При констатирани пропуски в представената 

документация Съветът за електронни медии възлага на председателя да даде писмени 

указания на заявителя за отстраняването им. Уведомяването се извършва в предвидения в 

Административнопроцесуалния кодекс ред 

(2) Срокът за изпълнение на указанията е 7- дневен и започва да тече от датата на получаване 

на уведомлението. 

 

Чл.11. (изм. Протокол № 3 от 21.01.2014 г.) При редовност на документите, а в случаите на 

предходния член – след изпълнение на указанията на съвета, длъжностните лица от дирекция 

Специализирана администрация представят на Съвета за електронни медии и експертен 

доклад, който отразява съответствието на програмните документи с изискванията на закона. 

 

Чл.12. (изм. Протокол № 3 от 21.01.2014 г.) Съветът за електронни медии разглежда 

документите на кандидата, както и приложения експертен доклад. 

 

Чл. 13. Съветът за електронни медии взема решение за регистрация на кандидата като радио- 

или телевизионен оператор, когато: 

1. кандидатът отговаря на изискванията на закона; 

2. представени са всички изискуеми документи; 

3. програмният проект, програмната концепция, програмният профил и програмната схема не 

противоречат на закона. 

 

Чл.14.(1) Въз основа на решението за регистрация, СЕМ издава удостоверение, което 

съдържа: 

1. наименованието (фирмата) и седалището на радио- или телевизионния оператор; 

2. наименованието на програмата; 

3. вида (обществен или търговски); 

4. програмния профил (формат); 

5. началната дата на разпространение на програмата. 

(2) Регистрацията не е ограничена със срок. 

 

Чл.15. Съветът за електронни медии постановява решение, с което може да откаже 

регистрация, когато: 

1. за кандидата са налице обстоятелства по чл. 105, ал. 4 от ЗРТ; 

2. представените програмен проект, програмна концепция, програмен профил или програмна 

схема противоречат на разпоредбите на закона; 

3. констатираните нередовности и пропуски не бъдат отстранени в срок. 

 

Чл.16. Решенията на Съвета за електронни медии по чл. 13 и чл.15 се вземат с обикновено 

мнозинство в 14 дневен срок от постъпване на заявлението.  
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Чл.17.(1) (изм. Протокол № 3 от 21.01.2014 г.) След уведомяване за решението за 

регистрация, кандидатът трябва да заплати първоначална регистрационна такса съгласно 

Тарифата за таксите за радио- и телевизионна дейност. 

(2) (изм. Протокол № 3 от 21.01.2014 г.) Съветът за електронни медии издава 

удостоверението по чл. 14, ал. 1 от настоящия Правилник в 7-дневен срок от влизане в сила 

на решението по чл. 13 и заплащане на  такса по предходната алинея. 

 

ІV. Раздел четвърти 

Ред за изменение и заличаване на регистрацията 

 

Чл.18.(1) Оператор, който е регистриран е длъжен да уведомява Съвета за електронни медии 

за всички промени в условията, мястото и начина на разпространяването, програмното 

време, програмния профил (формат) и наименованието на програмата, както и за промени в 

наименованието (фирмата), седалището и адреса на управление и вида (обществен или 

търговски) на оператора в 14-дневен срок от настъпването им. 

(2) (изм. Протокол № 3 от 19.01.2016 г.) За настъпилите промени операторът подава 

заявление – свободен текст. Към заявлението се прилагат доказателства, удостоверяващи 

съответната промяна. 

(3) (изм. Протокол № 3 от 19.01.2016 г.) Съветът за електронни медии се произнася с 

решение в 14- дневен срок, считано от датата на подаване на документите. Когато се изменят 

някои от реквизитите на удостоверението по чл.14 от настоящия Правилник, СЕМ издава 

ново удостоверение. За промени в регистрираните обстоятелства и за издаване на 

удостоверение се дължи такса, съгласно Тарифа за таксите за радио- и телевизионна дейност. 

(4) Настъпилите промени се отразяват и в публичния регистър на СЕМ, след влизане в сила 

на решението по предходната алинея. 

 

Чл.19. Съветът за електронни медии заличава регистрацията, когато са: 

1. установени нарушения на общите изисквания за: 

а) спазване принципите по чл. 10, ал. 1 от ЗРТ; 

б) зачитане на човешкото достойнство; 

в) (изм. Протокол № 3 от 21.01.2014 г.) осигуряване на определеното съотношение в рамките 

на годишното програмно време, предназначено за европейска продукция, както и за 

произведения, създадени от независими продуценти; 

г) (изм. Протокол № 3 от 21.01.2014 г.) закрила на децата; 

д) спазване на авторските и сродните права съгласно действащото законодателство; 

е) предоставяне на информация на Съвета за електронни медии. 

2. са възникнали обстоятелства по чл. 105, ал. 4 от ЗРТ; 

 

Чл.20.(1) Съветът за електронни медии може да заличи регистрацията на радио- или 

телевизионен оператор при установяването на едно от следните обстоятелства:   

1. програмата не се разпространява за период, по дълъг от 12 последователни месеца от 

вписването в публичния регистър или по което и да е време след регистрацията; 

2. представените програмен проект, програмна концепция, програмен профил или програмна 

схема противоречат на разпоредбите на закона; 

3. операторът не е уведомил Съвета в 14-дневен срок за предприетите от него промени в 

условията, мястото и начина на разпространението, програмното време и други 

характеристики на програмата; 

4. (изм. Протокол № 3 от 21.01.2014 г.) операторът не е уведомил Съвета в 30-дневен срок за 

предприетите от него промени относно данните по чл. 125к, ал. 2 от ЗРТ. 

(2) Преди да вземе решение за заличаване на регистрацията Съветът за електронни медии 

отправя предупреждение до оператора и му предоставя 30- дневен срок за отстраняване на 

допуснатото нарушение. 
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Чл.21.(1) Заличаване на регистрацията, освен в случаите по чл.19 и чл.20, се извършва и по 

молба от оператора - свободен текст, в която заявява намерението си за заличаване. Към 

заявлението се прилага решение на компетентния орган на дружеството за заличаване на 

регистрацията. 

(2) След проверка на представените документи, Съветът за електронни медии взема решение 

за заличаване на оператора. 

 

 

Глава втора  

Регистрация на радио- и телевизионни оператори,  

които създават програми за разпространение чрез електронни съобщителни мрежи за 

наземно или спътниково радиоразпръскване  

извън територията на Република България. Изменение и заличаване на 

регистрацията 

(нова, Протокол № 3 от 21.01.2014 г.) 

 

І.Раздел първи 

Кандидати 

 

 

Чл.22. Лицата, които създават радио- или телевизионни програми, предназначени за 

приемане от аудитория извън територията на Република България, и желаят тези програми да 

се разпространяват чрез електронни съобщителни мрежи за наземно или спътниково 

радиоразпръскване, намиращи се на територията на Република България, подлежат на 

регистрация при спазване на следните общи изисквания: 

1. спазване принципите на чл. 10, ал. 1, т. 1 - 8 от ЗРТ;  

2. зачитане на човешкото достойнство; 

3. закрила на децата; 

4. спазване на авторските и сродните права; 

5. предоставяне на информация на Съвета за електронни медии при наличие на мотивирано 

искане. 

 

Чл. 23. За регистрация могат да кандидатстват: 

1. физически лица - еднолични търговци, и юридически лица регистрирани по българското 

законодателство. 

2. чуждестранни юридически лица, регистрирани по законодателството на държава - членка 

на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство. 

3. чуждестранни  юридически лица, регистрирани по законодателството на държава, извън 

посочените в т.2 

 

ІІ. Раздел втори 

Документи за регистрация 

 

Чл.24 (1) Заинтересованото лице подава заявление за регистрация за създаване на радио- или 

телевизионна програма до Съвета за електронни медии. 

(2) Заявлението е по образец и може да се изтегли от електронната страница на Съвета за 

електронни медии – www.cem.bg . 

 

Чл.25 (1) Към заявлението се прилагат следните документи: 

1. учредителен акт; 
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2. удостоверение за търговска регистрация или документи, удостоверяващи създаването на 

юридическото лице, издадени не по-рано от един месец преди датата на подаване на 

завлението; 

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; 

10. доказателство за платена такса за разглеждане на документите, съгласно Тарифа за 

таксите за радио- и телевизионна дейност;  

(2) (изм. Протокол № 3 от 19.01.2016 г.) Заявлението и документите към него се подават в в 

деловодството на Съвета за електронни медии, от представляващия кандидата, от 

упълномощено по надлежния ред лице или чрез лицензиран пощенски оператор. 

(3) 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. 

(4) (нова, Протокол № 3 от 19.01.2016 г.) 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. 

 

ІІІ. Раздел трети 

Ред за регистрация 

 

Чл.26. Длъжностни лица от дирекция Специализирана администрация на Съвета за 

електронни медии извършват проверка на подадените документи относно тяхната редовност.  

 

Чл.27 (1) На първото редовно заседание на Съвета за електронни медии, следващо датата на 

постъпване на документите, длъжностните лица докладват констатациите от проверката. 

 

(2) При констатирани пропуски в представената документация Съветът за електронни медии 

възлага на председателя да даде писмени указания на заявителя за отстраняването им. 

Уведомяването се извършва в предвидения в Административно- процесуалния кодекс ред 

(3) Срокът за изпълнение на указанията е 7- дневен и започва да тече от датата на получаване 

на уведомлението. 

 

(4) При редовност на документите, а в случаите на алинея 2 – след изпълнение на указанията 

на съвета, длъжностните лица от дирекция Специализирана администрация представят на 

Съвета за електронни медии и експертен доклад, който отразява съответствието на 

програмните документи с изискванията на закона. 

 

(5) Съветът за електронни медии разглежда документите на кандидата, както и приложения 

експертен доклад. 

 

Чл. 28 (1) Съветът за електронни медии взема решение за регистрация на кандидата като 

радио- или телевизионен оператор, когато: 

1. представени са всички изискуеми документи. 

3. програмният проект, програмната концепция, програмният профил и програмната схема не 

противоречат на закона. 

(2) При регистрацията не могат да се поставят ограничения, свързани с обхвата на 

разпространение на програмата. 
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Чл.29 (1) Въз основа на решението за регистрация, СЕМ издава удостоверение, което 

съдържа: 

1. наименованието (фирмата) и седалището на радио- или телевизионния оператор; 

2. наименованието на програмата и способа на разпространението й; 

3. вида (обществен или търговски); 

4. програмния профил (формат); 

5. началната дата на разпространение на програмата. 

(2) Регистрацията не е ограничена със срок. 

(3) Удостоверението се издава в 7-дневен срок от влизане в сила на решението за 

регистрация и заплащане на първоначална такса, съгласно Тарифа за таксите за радио- и 

телевизионна дейност.. 

 

Чл.30. Съветът за електронни медии постановява решение, с което може да откаже 

регистрация, когато: 

1. представените програмен проект, програмна концепция, програмен профил или програмна 

схема противоречат на разпоредбите на закона; 

3. констатираните нередовности и пропуски не бъдат отстранени в срок. 

 

Чл.31. (изм. Протокол № 3 от 19.01.2016 г.) Решенията на Съвета за електронни медии по чл. 

28 и чл. 30 се вземат с обикновено мнозинство в 14 дневен срок от постъпване на 

заявлението, съответно от отстраняване на нередовностите и/или служебно осигурените за 

нуждите на административното производство – документи. 

 

 ІV. Раздел четвърти 

Ред за изменение и заличаване на регистрацията 

 

Чл.32 (1) Оператор, който е регистриран е длъжен да уведомява Съвета за електронни медии 

за всички промени в наименованието (фирмата), седалището и адреса на управление и вида 

(обществен или търговски) на оператора, наименованието на програмата и способа на 

разпространението й, програмния профил (формат) и началната дата на разпространение в 

14-дневен срок от настъпването им. 

(2) (изм. Протокол № 3 от 19.01.2016 г.) За настъпилите промени операторът подава 

заявление – свободен текст. Към заявлението се прилагат доказателства, удостоверяващи 

съответната промяна. СЕМ не изисква предоставяне на документи, които са налични в СЕМ 

или в друг орган, а ги осигурява служебно за нуждите на административното производство. 

(3) Съветът за електронни медии се произнася с решение в 14- дневен срок, считано от датата 

на подаване на документите, като издава и ново удостоверение. 

(4) Настъпилите промени се отразяват и в публичния регистър на СЕМ, след влизане в сила 

на решението по предходната алинея. 

 

Чл.33. Съветът за електронни медии заличава регистрацията, когато са установени 

нарушения на изискванията по чл.125н, ал.1 от ЗРТ. 

  

 

Глава втора 

Публичен регистър 

(отменена, Протокол № 3 от 21.01.2014 г.) 

  

Допълнителна разпоредба 

§ 1. Програмните документи – профил, проект, концепция и схема, по смисъла на Закона за 

радиото и телевизията следва да отговарят на следните условия 
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т.1. Програмен профил е характеристика на програмата, според спецификата на нейното 

съдържание и насочеността й към аудиторията. По своя профил радио- и телевизионните 

оператори могат да бъдат: 

а) с общ (политематичен) профил - радио- и телевизионна програма, в която задължително 

присъстват предавания с информационна, образователна, културна и развлекателна 

насоченост, предназначени за преобладаващата част от обществото; 

б) със специализиран профил - радио- и телевизионна програма с тематична насоченост, 

предназначена за ограничена част от обществото. 

т.2. Програмен проект е описание на програмни намерения (цел, предназначение и очаквани 

резултати), организационно - творчески, технологичен и финансов план за развитие на 

радио- и телевизионната програма. 

т.3. Програмна концепция е аргументиран план за провеждане на програмната политика с 

оглед на нейната съдържателна осигуреност. 

т.4. Програмна схема е съвкупността от всички предвидени за разпространение или 

разпространени предавания от програмата на даден оператор, подредена в графичен вид по 

дни и часове за определен период от време. 

 

Заключителна разпоредба 

§ 1. Настоящият правилник е приет с решение по протокол номер 32 от заседание на Съвета 

за електронни медии, проведено на 11 юни 2009 г., изм. Протокол № 3 от 21.01.2014 г., изм. 

Протокол № 3 от 19.01.2016 г., изм. Протокол 3 от 16.01.2019) 

  


