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Р Е Ш Е Н И Е  № РД-05-24 

 

08 април 2021 г. 

 

 

Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 08.04.2021 г., разгледа 

Заявление (по образец) с вх. ЛРР-16 40-00-1/ 01.02.2021 г. от ВИ БОКС ЕАД за вписване 

на дружеството като доставчик на платформа за споделяне на видеоклипове, с приложени 

към него Общи условия за ползване на услугите, достъпни през уебсайта VBOX7, 

допълнени с Писмо вх. № ЛРР-16 40-00-1/ 23.03.2021 г. 

Съветът разгледа представените документи и установи, че заявителят е изпълнил 

формалните изисквания на закона – предоставена е информация за идентификационните 

данни на лицето; за интернет адреса (URL) на платформата за споделяне на видеоклипове; 

териториален обхват; телефон, факс, електронен адрес, адрес за кореспонденция и лице за 

контакти, предполагаема дата за стартиране на дейността.  

В съответствие с изискванията на чл. 125с, ал. 3 от ЗРТ, към уведомлението е 

приложен проект на общи условия за ползване на платформата за споделяне на 

видеоклипове, който съдържа задължителните, съгласно чл. 125т, ал. 1 от ЗРТ изисквания. 

Съветът, като взе предвид, че ВИ БОКС ЕАД е предоставило пълния обем данни и 

Общи условия, които отговарят на разпоредбите на Закона за радиото и телевизията, 

счита, че не са налице пречки за вписване на дружеството в раздел Шести на Публичния 

регистър, воден от СЕМ. 

С оглед изложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 16, б. „д“ и чл. 125т, ал. 4, във 

връзка с чл. 125к, ал. 2, т. 6 и ал. 7 от Закона за радиото и телевизията, Съветът за 

електронни медии 

 

 

Р Е Ш И: 

 

І. ВПИСВА в раздел Шести на Публичния регистър ВИ БОКС ЕАД, ЕИК 

175323082, като доставчик на платформа за споделяне на видеоклипове.  

 

Идентификационни данни за лицето: 

Наименование:    ВИ БОКС ЕАД 

Седалище и адрес на управление  гр. София 1592, р-н Искър, бул. Христофор  

                                                                        Колумб , № 41 

Представлявано от:    Стефана Здравкова 

Телефон:                                                   0887881288 

e-mail:      milena.stateva@netinfo.bg 

Интернет адрес (URL) на платформата: https://www.vbox7.com 

Териториален обхват:   национален 
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Предполагаема дата на започване  

на дейността: 2006 г.   

Критерий за определяне юрисдикцията на  

Република България:    § 1, т. 23а, б. „а“ от ДР на ЗРТ 

 

 

ІІ. Съгласува Общи условия за ползване на услугите, достъпни през Уебсайта VBox7, 

приети с Решение на Съвета на директорите на ВИ БОКС ЕАД от 16.03.2012 г., допълнени 

на 01.09.2016 г., изменени и допълнени с Решение на Съвета на директорите от 12.09.2018 

г., изменени и допълнени с Решение на Съвета на директорите от 22.03.2021 г. 

 

III. На основание чл. 125х от ЗРТ, на ВИ БОКС ЕАД да се издаде удостоверение за 

вписване в регистъра, с оглед изрично заявеното желание на лицето. 

 

ІV. ВИ БОКС ЕАД следва да публикува на интернет страницата си съгласуваните Общи 

условия, като осигури лесен, пряк и бърз достъп до тях. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София област чрез Съвета 

за електронни медии в 14-дневен срок от уведомяването. 

 

 

 

 

 

БЕТИНА ЖОТЕВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 

 
 


