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ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕРКИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА,  

РАЗПРОСТАНЯВАЩИ ПРОГРАМИ ПО ЧЛ. 125В ОТ ЗАКОНА ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА,  
ЗА ПЕРИОДА 25.08.2016 г. – 24.02.2017 г. 

         
В изпълнение на чл.125в от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) за отчетния период 

25.08.2016 г.– 24.02.2017 г. са проверени документите, предоставени от предприятията. 
         

 Резултати за предоставената документация по задължението по чл. 125в, т. 1 на ЗРТ: 
 

Общо в Публичния регистър на КРС са фигурирали 439 предприятия, които са заявили 
предоставяне на услугата „разпространение на радио- и телевизионни програми”.  
Предоставили документи в СЕМ -  общо 276. 
От тях  33 предприятия уведомяват, че нямат дейност. 
Непредоставили документи в СЕМ – 163 предприятия, вписани в регистъра на КРС с намерения да 
осъществяват разпространение на програми. 
 

 
 

 Във връзка с чл.125к, ал.2, т.5  от ЗРТ бе финализирана проверката на предприятията, 
фигуриращи в Пети раздел на регистъра на СЕМ,  и сравняване с данните за 
предприятията, вписани в Публичния регистър на Комисията за регулиране на 
съобщенията, по чл.33, ал.1 т.1 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС). 
В резултат на проверката в Раздел Пети на публичния регистър на СЕМ са вписани 

допълнително 90 предприятия. 
 

В края на месец април и в началото на месец май 2017 г. са изпратени писма  до всички 
163 предприятия с искане на информация дали ефективно са осъществявали дейност 
„разпространение на радио- и телевизионни програми” в периода от 25.08.2016 г. до 24.02.2017 г., 
като са предоставяли услугата „разпространение на радио - и телевизионни програми” (вписана в 
т. 4 от Публичния регистър на  Комисията за регулиране на съобщенията).  
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От тях 73 предприятия са изпратили уведомления, че не са разпространявали радио- и 
телевизионни програми за периода 25.08.2016 -24.02.2017г. или извършват дейност „пренос на 
данни-достъп до интернет” на своите абонати. 

Има върнати обратни разписки от „Български пощи” ЕАД, като най-често се посочва, че 
пратките не са потърсени от получателите или получателят е непознат на посочения адрес.  На 
предприятията, които фигурират в Пети раздел от регистъра като непредоставили информация на 
СЕМ, и на тези, които не са отговорили на изпратените писма от Съвета, могат да се извършат 
проверка за установяване  дали разпространяват радио- и телевизионни програми, след като са 
заявили намерения в КРС. 
 

 Резултати относно задълженията на предприятията по чл. 125в, т. 2 от ЗРТ:            
 

От общия брой  243 предприятия, които осъществяват дейност по разпространение на 
програми и които са предоставили документация за отчетната кампания,  договори с 
организациите за колективно управление на права  имат: 

 
- с МУЗИКАУТОР –  240 бр.; 
- с ПРОФОН           -   243 бр.; 
- с ФИЛМАУТОР   -     33 бр. 
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Относно сключването на договори с ФИЛМАУТОР все още продължават преговорите с 

БАККО, не бе достигнато до споразумение за определяне на тарифа за възнаграждения.  
През април СЕМ за пореден път организира работна среща между БАККО и ФИЛМАУТОР, 

на която среща отново се изясняваха позициите на спорещите страни. Новото в казуса е, че двете 
страни информираха за стартирана процедура по медиация по смисъла на чл. 40е от Закона за 
авторското право  и сродните му права, в Министерството на културата. Със заповед от 19-ти май 
т. г. министърът на културата Боил Банов е назначил експертна комисия от 5 члена с независими 
експерти, одобрени от двете страни, която следва да излезе със становище в определения срок.  
 

 Извършени проверки по чл. 125в от ЗРТ по сигнали от институции, организации и 
граждани, съставени актове за нарушения на чл.125в, т.2 от ЗРТ. 
Тенденцията е все повече сигнали за неправомерно разпространявани програми да 

постъпват в Съвета за електронни медии. По всички се осъществяват проверки – както 
документални, така и проверки на място в съответните населени места. 

Реализирани са проверки  на общо 17 предприятия:   
„СКАТ ТВ” ООД – гр. Бургас, „ТЕЛЕКОМ ГРУП” ООД – гр. Благоевград, „ДИАНА КАБЕЛ ТВ” ООД – 

гр. Ямбол,  „КРАКРА” АД – гр. Перник, „АЛЕКС ЕСКЕЙП” ЕООД,  ЕТ „АЕСКОМ– ТЕОДОРА  ФАРЦАЛА”,  
„БУРГАСНЕТ” ООД, СД „ЗОНАТА – НАЦКОВИ И СИЕ” и „ЗОНАТА СВИЩОВ” ЕООД  - гр. Свищов, 
„НЕВО ТВ” ЕООД – гр. София, „СПИДИ НЕТ” АД – гр. София, „ТИ ВИ НЕТ СЪРВИСИС” ЕООД – гр. 
София,  „МИЛЕНУИМ-2009” ООД,  „МИЛЕНИУМ-Б” ООД, „НЕТ ПЛЮС ПЕТРИЧ”, „ВАЙТЪЛ-И” ООД – 
гр. Сандански, „МАКСКОМ ИНВЕСТ” ЕООД – гр. Бургас. 

 
Съставени са 6 бр. актове за установяване на административни нарушения  по чл. 125в, 

т.2 от Закона за радиото и телевизията. 
 
 
 


