
 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-26 
 

28 април 2021 г. 

 

Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 28.04.2021 г., разгледа 

уведомление с вх. № НД-06 21-00-13/16.04.2021 г., подадено от изпълнителния директор на 

HBO Europe s.r.o./ Ейч Би Оу Юръп ООД за заличаване на дружеството като доставчик 

медийни услуги по заявка по юрисдикцията на Република България.  

HBO Europe s.r.o./ Ейч Би Оу Юръп ООД е вписано в Публичния регистър на СЕМ като 

доставчик на две нелинейни медийни услуги:  

Видео по поръчка – неограничен достъп на потребителите до аудио-визуални продукти 

(филми, сериали, програми), съдържащи се в каталог с посочени HBO заглавия срещу 

заплащане на определена цена на база месечен абонамент за месечен достъп до услугата. 

Избраните заглавия могат да бъдат гледани от потребителите по всяко време във всеки даден 

момент в рамките на денонощието и многократно в рамките на месечния период. 

Видео по поръчка – HBO GO – висококачествена (HD) аудио-визуална медийна услуга 

по заявка, която се предоставя от доставчик на медийни услуги и се разпространява като 

допълнение към лицензираните канали и която включва съдържание и интерфейс. 

Съгласно чл. 125к, ал. 5, т. 9 от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) (нова – ДВ, бр. 

109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.), в Четвърти раздел от Публичния регистър на СЕМ на 

медийните услуги по заявка се включва и критерия за определяне на юрисдикцията на 

Република България. В § 1, т. 23 от ДР на ЗРТ се съдържат условията, на които едно лице 

следва да отговаря, за да бъде определено като доставчик под българска юрисдикция. С 

оглед постъпилото уведомително писмо и извършената служебна преценка, дружеството 

HBO Europe s.r.o./ Ейч Би Оу Юръп ООД не попада в нито една от изброените хипотези. 

Съветът, като взе предвид горното намира, че лицето следва да бъде заличено от раздел 

Четвърти на Публичния регистър.  

С оглед изложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 16, буква „в”, във връзка с чл. 125к, 

ал. 2, т. 4 и ал. 5 от ЗРТ, във връзка с § 58 от ПЗР на ЗИД на ЗРТ (ДВ, бр. 109/ 2020 г.), 

Съветът за електронни медии 
 

Р Е Ш И: 
 

ЗАЛИЧАВА вписването в Четвърти раздел на Публичния регистър на HBO Europe 

s.r.o./ Ейч Би Оу Юръп ООД (чуждестранно юридическо лице – Чешка Република), като 

доставчик на нелинейни медийни услуги - Видео по поръчка.   

Решението подлежи на обжалване чрез Съвета за електронни медии пред 

Административен съд – София област в 14-дневен срок от уведомяването.  

 

 

 

 

БЕТИНА ЖОТЕВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 


