
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-18 

26 февруари 2020 г. 

 

Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 26.02.2020 г. 

разгледа заявление (по образец) с вх. № ЛРР-08-36-00-1/24.01.2020 г., допълнено с писмо от 

13.02.2020 г., от Кинг Мюзик ЕООД за вписване на дружеството като доставчик на услуга по 

заявка. 

Съветът, при извършване на проверка за редовността на заявлението, констатира 

недостатъци - не е посочен пълният обем информация, съгласно чл. 125 ж, т. 5 от Закона за 

радиото и телевизията – липсва телефон за контакт, направеното описание на услугата по-

скоро има характер на линейна такава, а не на услуга по заявка.  

На основание чл. 112, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията на заявителят е 

изпратено писмо (изх. № ЛРР-08-36-00-1/07.02.2020 г.) с указания за отстраняване на 

констатираните пропуски и недостатъци. 

В определения от Съвета срок постъпва писмо (№ ЛРР-08-36-00-1/13.022020 г.), в 

което относно съдържанието на каталога, структурата и начина на достъп на потребителите до 

него, Кинг Мюзик ЕООД уточнява, че каталогът с аудио-визуални произведения включва 230 

броя видеоклипове продуцирани от самото дружество, които са достъпни за гледане в 

YouTube в собствен канал. Посочен е уеб адрес, осигуряващ достъп до пълен списък със 

съдържанието: http://kingtv.bg/catalogue.htm. 

 Проверка на административната преписка във връзка с характера на медийната услуга, 

води на извод, че дружеството ще доставя услуга, която е линейна – телевизионна програма. 

Допълнителната информация от Кинг Мюзик ЕООД в посочения сайт уведомява 

потребителите, че услугата предстои да бъде достъпна в мрежите на кабелните оператори. 

Това потвърждава, че дружеството ще има редакционен контрол върху съдържание, което ще 

бъде подредено в определена последователност (схема) от самото него. 

С оглед горното, СЕМ намира, че за осъществяваната от Кинг Мюзик ЕООД медийна 

услуга предвиденият в Закона за радиото и телевизията режим е регистрационен, а не 

уведомителен и лицето следва да подаде документи за регистрация на линейна услуга по чл. 

125а от Закона за радиото и телевизията. 

С оглед изложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 18 от Закона за радиото и 

телевизията, Съветът за електронни медии 

 

Р Е Ш И: 

 

ОТКАЗВА вписване в раздел Четвърти на Публичния регистър на Кинг Мюзик 

ЕООД, ЕИК 205794082 като доставчик на услуга по заявка. 

Решението подлежи на обжалване чрез Съвета за електронни медии пред 

Административен съд – София област в четиринадесет дневен срок от уведомяването.  

 

 

 

СОФИЯ ВЛАДИМИРОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 
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