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Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-65 
 

29 май  2019 г. 

 

Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 29.05.2019 г., 

разгледа административна преписка, образувана със заявление с вх. № ЛРР-06-19-00-

15/05.04.2019 г., допълнено с писмо от 21.05.2019 г. 

Заявлението е подадено от Сдружение Скай Вижън Мултимедия и съдържа искане за 

регистрация за доставяне на аудио-визуална медийна услуга с наименование – “LTV България”, 

програмен профил – общ (политематичен), продължителност – 24 часа, разпространение – чрез 

кабелни електронни съобщителни и спътникови мрежи, покритие – национално, начална дата 

на разпространение – 01.06.2019. 

Съветът, при извършване на проверка за редовността на документите, е констатирал 

недостатъци, свързани със схематичност на програмната концепция и проект; липса на 

доказателства за финансовите възможности, липса на предварителни договори за отстъпени 

авторски и сродни на авторските права за защитени в програмата произведения.  

На основание чл. 112, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) на сдружението е 

изпратено писмо (изх. № ЛРР-06-019-00-15/23.04.2019 г.) с указания за отстраняване на 

констатираните пропуски и недостатъци. Изпратено на адреса на управление, писмото е 

върнато от Български пощи ЕАД с отбелязване, че лицето се е преместило. Писмото е 

публикувано и на интернет страницата на Съвета. 

В 7-дневния срок от датата на публикуването му са постъпили документи, включващи: 

придружително писмо с описание (част от съдържанието на приложените програмни 

документи); програмен проект; програмна концепция, програмен профил, програмна схема, 

декларации (без превод на български) за отстъпване на права за композиции и музикални 

ефекти за използване с некомерсиални цели, за дейности с нестопанска цел; декларации 

(удостоверявания) (без превод) за отстъпени права върху аудио-визуални произведения (серии) 

за използване с некомерсиални цели в програма LTV, опис на техника и фактури. 

Проверка на допълнително представените програмни документи показва, че те по 

същество са идентични с първоначално приложените към заявлението за регистрация. 

Организационният, технологичния и финансовия план (като част от програмния проект) 

остават схематично представени. Доказателствата за финансовите възможности не дават 

отговор как ще бъде финансирана дейността. Заявено е, че месечният разход ще е между 2000 и 

3000 лв. В същото време в организационно-творческия план са посочени няколко структурни 

звена, в които се включват програмен директор, сценарист, режисьор, оператор на камера, 

директор на продукция, аудио техник, редактор, звукорежисьор, графичен дизайнер, преводач, 

диктор, редактор на дублажа. Като основни разходи са посочени: разходите за комуникация 

(интернет, ел. захранване), дизайн на студио (декор, мебели и др), техника, транспорт, 

възнаграждения за труд, заплащане на авторски права. Липсва какъвто и да е бизнес план, от 

който да е видно как представените средства ще покрият изброените по-горе разходи. 

На следващо място, в приложените договори за отстъпени права изрично е подчертано, 

че те са за използване с нестостопанска цел, а кандидатът в заявлението си е посочил, че ще 
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осъществява дейност като търговски оператор, т.е като лице, което за разлика от обществените 

доставчици, ще търси приходи (пеюалба) от стопанска дейност. 

Заявеният от сдружението профил е политематичен. Съгласно легалната дефиниция, 

дадена в § 1, т. 28 от ДР на ЗРТ, с общ (политематичен) профил е програма, в която 

задължително се съдържат предавания с информационна, образователна, културна и 

развлекателна насоченост, предназначени за преобладаваща част от обществото. В 

представената концепция, липсва информация за съдържателната осигуреност на програмата 

със всички законово определни, като тематична насоченост,  предавания. 

С оглед горното, СЕМ намира, че констатираните нередовности не са отстранени и са 

налице пречки за регистрация на Сдружение Скай Вижън Мултимедия като доставчик на 

медийна услуга. 

На основание чл. 32, ал. 1, т. 18, във връзка с чл. 125а, ал. 4, т. 3 от Закона за радиото и 

телевизията, Съветът за електронни медии  

 

Р Е Ш И: 

 

Отказва регистрация на Сдружение Скай Вижън Мултимедия, ЕИК 176462131 като 

доставчик на аудио-визуална услуга медийна услуга с наименование “LTV България”. 

 

Решението подлежи на обжалване чрез Съвета за електронни медии пред 

Административен съд – София област в 14 - дневен срок от датата на съобщаването му. 

 

 

 

 

СОФИЯ ВЛАДИМИРОВА 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 

 


