
 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-65 
 

25 август 2022 г. 

 

Съветът за електронни медии (СЕМ) на свои заседания, проведени на 21.07.2022 г. 

и 25.08.2022 г., разгледа заявления и писма от Реално и вълшебно ЕООД с вх. № ЛРР-08 

36-00-10 (21), съответно от 18.07.2022 г., 26.07.2022 г., 10.08.2022 г. и 19.08.2022 г., за 

изменение на параметрите на вписана нелинейна медийна услуга. 

Реално и вълшебно ООД (сега ЕООД) е вписано като доставчик на нелинейна 

медийна услуга „видео по поръчка“, с основни параметри на услугата „предоставяне на 

аудио-визуално съдържание при поискване от потребителите, специализирано в 

областта на съдържание за деца от 0 до 6 г. и техните семейства и близки. Услугата е 

достъпна на адрес: https://realnoivalshebnotv.com/“. 

С подаденото заявление се иска допълване на описанието и основните параметри 

на услугата, като се уточнява, че тя предоставя 24-часов потребителски достъп до 

аудиовизуални предавания, специализирани в областта на съдържание за деца от 0 до 6 

г., техните семейства и близки, в резолюция HD, определени от Реално и вълшебно 

ЕООД, даваща достъп в избран от потребителя момент по негова лична заявка въз основа 

на каталог или плейлиста с аудиовизуални предавания; заявява се, че достъпът до 

аудиовизуалните предавания ще се осъществява от място и по време, избрано от всеки 

потребител чрез DTH, VOD, PPV, IPTV, Cable, mobile и стрийминг на телевизионно 

съдържание при поискване през Интернет, чрез разрешени устройства за съответния вид 

използване, както и чрез мобилно и TV приложение на Реално и вълшебно ЕООД, 

достъпни на адрес https://realnoivalshebnotv.com/.  

Предвид изрично заявената услуга „стрийминг на телевизионно съдържание“, 

чрез способи, използвани и при разпространение на линейни медийни услуги, на 

доставчика е указано да уточни характера на услугата/ услугите, които има намерение да 

предоставя. С последващи писма и ново заявление, лицето поддържа становище, че 

„телевизионно съдържание“ не следва да се разбира и приема единствено като линейно 

разпространение.  

След преценка на изложените доводи, Съветът за електронни медии намира, че 

същите не могат да бъдат споделени поради следните мотиви: и Законът за радиото и 

телевизията (ЗРТ), и Директивата за аудиовизуалните медийни услуги (ДАВМУ) 

съдържат легални дефиниции относно спорния въпрос. Чл. 3, ал. 2 от ЗРТ определя, че 

линейни са медийните услуги, предоставени от доставчик на медийни услуги за 

едновременно гледане/ слушане на предавания въз основа на програмна схема, а 

съгласно чл. 4, ал. 2 от ЗРТ радио- или телевизионен оператор е доставчик на линейни 

медийни услуги (програми) за радио/ телевизия въз основа на програмна схема. В 

ДАВМУ също изрично е посочено, че „телевизионно съдържание“ (т.е. линейна 

аудиовизуална медийна услуга) означава аудиовизуална медийна услуга, предоставена 

от доставчик на медийни услуги за едновременно гледане на предавания въз основа на 

програмна схема (чл. 1, пар. „д“). Предвид изложеното Съветът приема, че е недопустимо 

вписването на „стрийминг на телевизионно съдържание“ като част от параметрите на 

https://realnoivalshebnotv.com/
https://realnoivalshebnotv.com/


нелинейна медийна услуга, доколкото при предоставянето на телевизионно съдържание 

не е налице един от основните параметри на услугата по заявка – достъпът до предавания 

да е в избран от потребителя момент. 

С оглед горното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 16 и чл. 125л, ал. 3 във връзка с чл. 

125к, ал. 5, т. 5 от ЗРТ и чл. 125ж, ал. 2, т. 3 от ЗРТ, Съветът за електронни медии 

 

Р Е Ш И: 

 

Вписва в Раздел четвърти на Публичния регистър промени в описанието и 

основните параметри на предоставяната от РЕАЛНО И ВЪЛШЕБНО ЕООД, ЕИК 

205389027, нелинейна медийна услуга, както следва: 

 

Описание и основни параметри:   медийна услуга, предоставяща 24-часов 

потребителски достъп до аудио-визуални 

предавания, специализирани в областта на 

съдържание за деца от 0 до 6 г., техните  семейства и 

близки, в резолюция HD, предварително определени 

от Реално и вълшебно ЕООД, даваща достъп в избран 

от потребителя момент по негова лична заявка въз 

основа на каталог или плейлиста с аудиовизуални 

предавания. Достъпът се осъществява от място и по 

време, избрано от всеки потребител чрез DTH, VOD, 

PPV, IPTV, Cable, mobile, при поискване през 

Интернет, чрез разрешени устройства за съответния 

вид използване, както и чрез мобилното приложение 

на Реално и вълшебно ЕООД, достъпно на адрес: 

https://realnoivalshebnotv.com/. 

  

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София област в 14-

дневен срок от съобщаването му. 

 

 

 

 

СОНЯ МОМЧИЛОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 

 

 

 

 

 


