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Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-62 
 

22 юли 2020 г. 

 

 

Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 22.07.2020 г., 

разгледа заявление с вх. № вх. № ЛРР-06-19-00-56/08.06.2020 г. 

Заявлението е подадено от на БЕТА ФИЛМ ЕООД, ЕИК 200541730 и съдържа 

искане за регистрация за доставяне на аудио-визуална услуга с наименование – 

“CINEMANIA”, разпространение – чрез кабелни електронни съобщителни и спътникови 

мрежи, покритие – национално, вид оператор – търговски, програмен профил – 

специализиран (филмов), начална дата на разпространение – 01.10.2020 г., 

продължителност – 24 часа. 

 Съветът на заседание на 17.06.2020 г. констатира недостатъци в документацията на 

заявителя, а именно: подаденият образец на заявление е за регистрация по реда на 125н, ал. 

1 от ЗРТ (за лица, които създават програми предназначени за приемане от аудитория извън 

територията на Република България), а не такова по 125а от ЗРТ; не е приложено решение 

на едноличния собственик на капитала за създаване на заявената програма; представените 

декларации по чл. 105, ал. 4 и по чл. 108 от ЗРТ са без дата; липсва предложение за способ 

на разпространение; програмните документи са много кратки и схематични, програмната 

схема е представена в два различни варианта, програмният профил също е заявен 

различно: специализиран филмов и „културно-образователен и развлекателен, който 

постепенно ще прерасне в политематичен”; липсва списък на допълнителните радио- и 

телевизионни услуги или декларация, че дружеството не извършва такива; представени са 

предварителни договори за отстъпени права за разпространение на определени филмови 

произведения, но няма договори с организациите за колективно управление на права или 

декларация, че в програмата няма да се използват произведения от репертоара им; не е 

приложен списък на медийните предприятия, в които кандидатът е съдружник или 

акционер, съответно декларация, че не участва в такива предприятия, липсва 

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

програмата; лого на хартиен и магнитен носител.  

Съветът, на основание 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 БЕТА ФИЛМ ЕООД има публични 

задължения към държавата.  

На основание чл. 112, ал. 2 от ЗРТ на БЕТА ФИЛМ ЕООД е изпратено писмо с изх. 

ЛРР-06-19-00-56/25.06.2020 г. с указания за отстраняване на констатираните пропуски и 

недостатъци. Писмото е получено на 30.06.2020 г., видно от известие за доставяне (обратна 

разписка) ИД PS 1040 08CF5H 7.  

Проверка на административната преписка, установи, че в законоустановения срок 

заявителят не е предоставил изискуемите, съгласно ЗРТ документи.   
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С оглед горното, Съветът констатира, че са налице пречки да извърши регистрация 

на БЕТА ФИЛМ ЕООД поради  неотстраняване в срок на констатирани нередовности. 

Съветът за електронни медии на основание чл. 32, ал. 1, т. 18, във връзка с чл. 125а, 

ал. 4, т. 3 от Закона за радиото и телевизията 

 

Р ЕШИ: 

 

Отказва регистрация на БЕТА ФИЛМ ЕООД, ЕИК 200541730 като доставчик на 

аудио-визуална услуга медийна услуга с наименование CINEMANIA. 

 

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 

 


