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Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-93 

18 ноември 2020 г. 

 

Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 18.11.2020 

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

93/20.10.2020 г., допълнена с писмо от 13.11.2020 г.  

Заявлението е подадено от Българе ТВ ЕООД и съдържа искане за регистрация 

за доставяне на аудио-визуална медийна услуга с наименование – “Българе ТВ”, 

програмен профил – общ (политематичен), продължителност – не е отбелязано, 

разпространение – чрез кабелни електронни съобщителни и спътникови мрежи, 

покритие – национално, начална дата на разпространение – не е отбелязано.  

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

констатирал недостатъци: В заявлението не са попълнени т. 1 - вид дейност, т. 4 - 

начална дата на разпространение и т. 7 - продължителност на програмата; не е 

приложено решение на едноличния собственик на капитала за създаване на заявената 

програма; липсва предложение за способ на разпространение; липсват доказателства за 

финансовите възможности за изпълнение на дейността; няма програмни документи - 

проект, концепция, профил и схема; липсва списък на допълнителни радио- и 

телевизионни услуги; представените счетоводен баланс и отчет за приходите и 

разходите за 2018 г. и 2019 г. на са заверени; не е приложен списък на медийните 

предприятия, в които кандидатът е съдружник или акционер, съответно декларация, че 

не участва в такива предприятия; не е посочена начална дата на разпространение; 

липсва доказателство за правото върху марката, която ще се ползва като наименование 

на програмата - заявеното от кандидата намерение за наименование на бъдещата 

програмата (търговска марка) е вече регистрирано от Комодоре БГ ЕООД, който 

съгласно удостоверение № ЛРР-02-4-151-01 доставя аудио-визуална медийна услуга с 

наименование „Българе”. Съветът за електронни медии, съгласно чл. 111, ал. 4 от ЗРТ, 

служебно се снабди с удостоверение от ТД на НАП за наличието или липсата на 

публични задължения. Получена информация от ТД на НАП по чл. 87, ал.11 от ДОПК 

показва, че Българе ТВ ЕООД има публични задължения към държавата, но не и техния 

размер.  

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

кандидата е изпратено писмо (изх. № ЛРР-06-019-00-93/05.11.2020 г.) с указания за 

отстраняване на констатираните пропуски и недостатъци.  

В 7-дневния срок, е постъпило писмо (вх. № ЛРР-06-19-00-93/13.11.2020 г.) от 

Българе ТВ ЕООД с молба срокът да бъде удължен на 1 месец, тъй като дружеството не 

може да се справи с дадените указания в 7- дневен срок.  

Съгласно чл. 112 от ЗРТ, срокът по ал. 2 е от категорията на преклузивните и не 

съществува възможност да бъде удължаван,  с оглед на което, СЕМ намира, че са 

налице пречки за регистрация на Българе ТВ ЕООД като доставчик на медийна услуга 

поради неотстраняване в срок на констатирани нередовности.  
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С оглед горното и 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 Българе ТВ ЕООД, ЕИК 205319961 като доставчик на 

аудио-визуална услуга медийна услуга с наименование “Българе”.  

 

Решението подлежи на обжалване чрез Съвета за електронни медии пред 

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

 

 

 

 

БЕТИНА ЖОТЕВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 

 

 


