
 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-23 

9 март 2022 г. 

 

Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 09.03.2022 г., 

разгледа доклад от СА ЛРПРМД за заличаване на вписване от Четвърти раздел на 

Публичния регистър, поддържан от СЕМ, на основание чл. 125к от Закона за радиото и 

телевизията. 

Служебна проверка в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с 

нестопанска цел установи, че юридическото лице Балкан Вижън Дистрибюшън ЕООД, 

ЕИК 202353691, е заличено като търговец, считано от 04.02.2022 г. Балкан Вижън 

Дистрибюшън ЕООД се е преобразувало чрез вливане по чл. 262 от Търговския закон в 

друго дружество – Балкан Вижън 21 ЕООД, ЕИК 203002097. 

Балкан Вижън Дистрибюшън ЕООД е вписано в Публичния регистър на СЕМ като 

доставчик на нелинейна медийна услуга Плати за да гледаш/ Pay-Per-View. Съгласно чл. 

125л, ал. 3 от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ), лице осъществяващо медийни по 

заявка, уведомява Съвета за електронни медии за всяка промяна на данните от 

уведомлението по чл. 125ж, ал. 2, в 14-дневен срок от настъпването ѝ. Съгласно чл. 125ж, 

ал. 2, т. 1, идентификационните данни на лицето, което осъществява медийни услуги по 

заявка – наименование (фирма), седалище и адрес на управление и съответния единен 

идентификационен код, са част от уведомлението и подлежат на вписване в Четвърти 

раздел на Публичния регистър по чл. 125к от ЗРТ. В законовия срок не е постъпило 

уведомление от приемащото дружество Балкан Вижън 21 ЕООД за настъпилите 

промени. 

Съгласно чл. 4, ал. 1 от ЗРТ, доставчик на медийни услуги може да бъде само 

физическо лице – едноличен търговец, или юридическо лице, което носи редакционна 

отговорност за избора на съдържанието на медийната услуга и определя начина, по който 

тя е организирана.  

Режимът на вписване на нелинейните медийни услуги е уведомителен – всяко лице, 

което има намерение да осъществява медийни услуги по заявка, може да уведоми за това 

Съвета за електронни медии и да бъде вписано в регистъра по чл. 125к, ал. 2, т. 4 от ЗРТ. 

С оглед обстоятелството, че вписаното лице Балкан Вижън Дистрибюшън ЕООД е 

загубило качеството търговец (ЮЛ) след заличаването му от Търговския регистър и 

предвид липсата на уведомление от приемащото дружество Балкан Вижън 21 ЕООД, 

Съветът намира, че следва да бъде заличено вписването на Балкан Вижън Дистрибюшън 

ЕООД от Публичния регистър на СЕМ като доставчик на нелинейна медийна услуга. 

 

С оглед изложеното и на основание чл. 32, ал. 1, 18, връзка с т. 16, буква „в” и чл. 

125к, ал. 2, т. 4 и ал. 5, във връзка с чл. 4, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията, Съветът 

за електронни медии 

 

 

 



Р Е Ш И: 

 

ЗАЛИЧАВА вписването в Четвърти раздел на Публичния регистър на Балкан 

Вижън Дистрибюшън ЕООД, ЕИК 202353691 като доставчик на нелинейна медийна 

услуга - Плати за да гледаш/ Pay-Per-View.   

 

Решението подлежи на обжалване чрез Съвета за електронни медии пред 

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

 

 

 

БЕТИНА ЖОТЕВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 


