Критерий за определяне на юрисдикцията съгласно ЗРТ
23. (Нова - ДВ, бр. 79 от 2000 г., изм., бр. 12 от 2010 г.) "Доставчици на
медийни услуги под юрисдикцията на Република България" са:
а) доставчици, установени в Република България, когато:
аа) седалището на доставчика на медийни услуги е в Република България
и редакционните решения за аудио-визуалните медийни услуги се вземат в
Република България;
бб) (изм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) седалището на
доставчика на медийни услуги е в Република България, но редакционните решения
за аудио-визуалните медийни услуги се вземат в друга държава - членка на
Европейския съюз, когато значителна част от работната сила, заета в
извършването на свързаната с предаванията дейност по предоставяне на аудиовизуалните медийни услуги, оперира в Република България;
вв) (изм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) значителна част
от работната сила, заета с извършването на свързана с предаванията дейност по
предоставяне на аудио-визуалните медийни услуги, оперира в различни държави членки на Европейския съюз, но седалището му е в Република България;
гг) (изм. – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) значителна част
от работната сила, заета в извършването на свързана с предаванията дейност по
предоставяне на аудио-визуалните медийни услуги, оперира извън която и да е от
държавите членки, ако първоначално е започнал своята дейност в съответствие с
правото на Република България, при условие че поддържа стабилна и ефективна
връзка с икономиката на Република България;
дд) седалището на доставчика на медийни услуги е в Република България,
но решения за аудио-визуалните медийни услуги се вземат в трета държава, или
обратно, той се смята за установен в Република България, когато значителна част
от работната сила, заета в извършването на дейността по предоставяне на аудиовизуални медийни услуги, оперира в Република България;
б) доставчици, за които разпоредбите на буква "а" не са приложими, когато:
аа) използват връзка към спътник (ъп линк) от територията на Република
България, или
бб) независимо че не използват връзка към спътник от територията на
Република България, използват спътникови възможности, които принадлежат на
Република България.
Ако въпросът коя държава - членка на Европейския съюз, има юрисдикция
не може да бъде решен в съответствие с букви "а" и "б", компетентна държава е
тази, в която доставчикът на медийни услуги е установен по смисъла на чл. 49 - 54
от Договора за функционирането на Европейския съюз.

23а. (Нова – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) Доставчици на
платформа за споделяне на видеоклипове под юрисдикцията на Република
България са:
а) доставчици, установени на територията на Република България по
смисъла на член 3, параграф 1 от Директива 2000/31/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на
информационното общество, и по-специално на електронната търговия на
вътрешния пазар (Директива за електронната търговия), и
б) доставчици, които не са установени на територията на Република
България съгласно буква "а", но се считат за установени на територията на
Република България за целите на този закон, когато доставчикът:
аа) има предприятие майка или дъщерно предприятие, установено на
територията на Република България, или
бб) е част от група и друго предприятие от тази група е установено на
територията на Република България.
Когато предприятието майка, дъщерното предприятие или другите
предприятия от групата са установени в различни държави членки, доставчикът на
платформи за споделяне на видеоклипове се счита за установен в държавата
членка, в която е установено неговото предприятие майка, или, ако то не е
установено в държава членка, в държавата членка, в която е установено неговото
дъщерно предприятие, или, ако то не е установено в държава членка, в държавата
членка, в която е установено другото предприятие от групата.
При наличието на няколко дъщерни предприятия, като всяко от тях е
установено в различна държава членка, доставчикът на платформи за споделяне
на видеоклипове се счита за установен в държавата членка, в която първоначално
е започнало своята дейност едно от дъщерните предприятия, при условие че то
поддържа трайна и реална връзка с икономиката на тази държава членка.
При наличието на няколко други предприятия, които са част от групата,
като всяко от тях е установено в различна държава членка, доставчикът на
платформи за споделяне на видеоклипове се счита за установен в държавата
членка, в която първоначално е започнало своята дейност едно от тези
предприятия, при условие че то поддържа трайна и реална връзка с икономиката
на тази държава членка.

