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Р E Ш Е Н И Е № РД-05-38 
 

28 април 2021 г. 

 

 

Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 28.04.2021 

г., обсъди предложение за изменение и допълнение на Тарифа за таксите за радио- и 

телевизионна дейност (ТТРТД).  

Съветът взе предвид, че: 

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (ДВ 

бр. 109 от 22.12.2020 г.) разпоредбата на чл. 102 е изменена и допълнена, като е 

предвидено заплащане на такси от доставчиците на медийни услуги по заявка и от 

новите субекти - доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове. Така, 

съгласно новата алинея 4: 

„Доставчиците на медийни услуги по заявка заплащат такси, както следва: 

1. за проверка редовността на документите за първоначално вписване в 

публичния регистър по чл. 125к и за вписване на настъпили промени; 

2. за издаване на удостоверение за вписване; 

3. годишна такса за надзор.“ 

Съгласно новата аления 5: 

„Доставчици на платформи за споделяне на видеоклипове заплащат такси, както 

следва: 

1. за проверка редовността на документите за първоначално вписване в 

публичния регистър по чл. 125к и за вписване на настъпили промени; 

2. за издаване на удостоверение за вписване; 

3. годишна такса за надзор.“ 

Размерът на първоначалната такса се определя съобразно необходимите 

административни разходи на СЕМ по подготовката и издаването на лицензията, на 

регистрацията или за вписването на услугата по заявка или платформата за споделяне 

на видеоклипове. Размерът на годишната такса се определя съобразно необходимите 

административни разходи на Съвета за надзора по спазването на условията за 

предоставянето на услугите по този закон въз основа на следните критериите по чл. 

102, ал. 7 от ЗРТ. 

Действащата ТТРТД е разработена на базата на необходимите административни 

разходи на СЕМ, определени към 2009/2010 година, което прави несъотносими към 

условията на 2021 г. размерите на определените в нея такси. Това мотивира Съвета да 

предложи проект за изменение и допълнение в ТТРТД, който включва освен новите, 

предвидени в ЗРТ такси, и увеличение размера и на досега събираните такива.  

С оглед горното и след обсъждане на финансовата обосновка, съобразена с 

изискванията на закона, Съветът намира, че така предложеният проект на изменение и 

допълнение на Тарифа за таксите за радио- и телевизионна дейност следва да бъде 

приет.  

Предвид изложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 8 и т. 18, във връзка с чл. 

102, ал. 8 от Закона за радиото и телевизията, Съветът за електронни медии 

https://web.apis.bg/p.php?i=10660#p43985039
https://web.apis.bg/p.php?i=10660#p43985039


2 
 

 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема проект на изменение и допълнение на Тарифа за таксите за радио- и 

телевизионна дейност (приложение № 1).  

 

2. Приема административно-необходимите разходи, заложени при определяне на 

размера на таксите за медийните услуги и услугите на платформи за споделяне на 

видеоклипове (приложение № 2).  

 

3. Приема приложения проект на финансова обосновка за размерите на таксите, 

които следва да бъдат определени въз основа на необходимите административни 

разходи по предоставяне на услугите.  

 

4. Приетият проект на изменение и допълнение на Тарифа за таксите за радио- и 

телевизионна дейност заедно с приложенията да бъде изпратен на министъра на 

културата, за разглеждане и внасяне за одобряване от Министерския съвет на 

Република България.  

 

 

 

 

 

БЕТИНА ЖОТЕВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 


