
 
 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-12 

9 февруари 2022 г. 

 

Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 09.02.2022 

г., разгледа административна преписка, образувана със заявления по чл. 125н от ЗРТ с 

вх. №№ ЛРР-06 19-00-154, -155 и -156 от 29.12.2021 г.  

        Заявленията са подадени от Ай Ти Би Ти Ви ООД и съдържат искане за 

регистрации за доставяне на аудио-визуални медийни услуги с наименования и профил:  

Dr. Fit – специализиран (спортен), Planet Earth – специализиран (документален) и Woman 

– специализиран (лайфстайл), продължителност – 24 часа, разпространение – електронни 

съобщителни мрежи за спътниково разпространение, покритие – Република Словения, 

Република Хърватия, Босна и Херцеговина, СР Виетнам и Обединените арабски емирства 

(MENA регион), начална дата на разпространение – 10.06.2015 г. 

  Съветът, при извършване на проверка за редовността на документите, е 

констатирал следните недостатъци: не са приложени програмни документи за трите 

програми и списък на допълнителни радио- и телевизионни услуги, липсват доказателства 

за финансовите възможности за изпълнение на дейността, част от документите към 

заявлението не са подадени на български език, началната дата на разпространение на 

програмите предхожда датата на регистрациите. 

На основание чл. 125н, ал. 3 във връзка с чл. 112, ал. 2 от Закона за радиото и 

телевизията (ЗРТ) на кандидата е изпратено писмо (изх. № ЛРР-06 19-00-154/ 20.01.2022 

г.) с указания за отстраняване на констатираните непълноти и нередовности. Писмото е 

получено на 25.01.2022 г., видно от известие за доставяне (обратна разписка) на 

Български пощи ЕАД - ИД PS 1040 08Y7JPV. 

В законоустановения 7-дневен срок, както и към настоящия момент, заявителят 

не е представил изискуемите, съгласно ЗРТ, документи. 

С оглед горното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 18, във връзка с чл. 125н, ал. 4, т. 

2 от Закона за радиото и телевизията, Съветът за електронни медии  

 

Р Е Ш И: 

 

ОТКАЗВА регистрации на Ай Ти Би Ти Ви ООД, ЕИК 203085602, като 

доставчик на аудио-визуални медийни услуги с наименования Dr. Fit, Planet Earth и 

Woman.  

 

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 


