
 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-38 

5 май 2022 г. 

 

Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 05.05.2022 г., разгледа 

административна преписка, образувана със Заявление с вх. № ЛРР-06 19-00-60/ 23.03.2022 г.  

Заявлението е подадено от Дарик радио АД и съдържа искане за регистрация за доставяне на аудио-

визуална медийна услуга с наименование – „ДАРИК ТВ”, програмен профил – общ (политематичен), 

продължителност – 24 часа, разпространение – чрез кабелни електронни съобщителни и спътникови 

мрежи, покритие – национално, начална дата на разпространение – 01.03.2023 г.  

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

свързани с липсата на договори за отстъпени авторски права. Съгласно чл. 111, ал. 1, т. 9 от Закона за 

радиото и телевизията (ЗРТ), кандидатът трябва да представи предварителни договори за отстъпени 

авторски права за защитени произведения в програмата.  

На основание чл. 111, ал. 4 от ЗРТ, СЕМ служебно се снабди с удостоверения от ТД на НАП и 

Столична община за наличието или липсата на публични задължения. Получена информация от ТД на 

НАП по чл. 87, ал. 11 от ДОПК, и от общинска администрация показа, че Дарик радио АД има публични 

задължения към държавата и общината, но не и техния размер.  

Съгласно решение на СЕМ (по протокол) от заседание, проведено на 30.03.2022 г. и на основание 

чл. 125а, ал. 3 във връзка с чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, на кандидата е изпратено писмо (изх. № ЛРР-06 19-00-

60/ 31.03.2022 г.) с указания за отстраняване на констатираните пропуски и недостатъци.  

В 7-дневния срок е постъпило писмо (изх. № ЛРР-06 19-00-60/ 06.04.2022 г.) от Дарик радио АД с 

молба срокът да бъде удължен с още 14 работни дни, тъй като дружеството не може да изпълни дадените 

указания в 7-дневен срок.  

Съгласно чл. 125а, ал. 4 от ЗРТ, Съветът за електронни медии може да откаже регистрация, когато 

нередовностите не бъдат отстранени в срок. Срокът по чл. 112, ал. 2 е преклузивен – съгласно изречение 

второ от цитираната разпоредба, ако пропуските и недостатъците не бъдат отстранени до изтичане на 

срока, документите на кандидата не се разглеждат. 

С оглед горното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 18 във връзка с чл. 125а, ал. 4, т. 3 от Закона за радиото 

и телевизията, Съветът за електронни медии 

 

Р Е Ш И: 

 

  ОТКАЗВА регистрация на Дарик радио АД, ЕИК 831476119, като доставчик на аудио-визуална 

медийна услуга с наименование „ДАРИК ТВ”.  

Решението подлежи на обжалване чрез Съвета за електронни медии пред Административен съд – 

София област в 14-дневен срок от уведомяването.  

 

 

 

 

СОНЯ МОМЧИЛОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 

 


