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Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-72 

29 септември 2022 г. 

 

Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 29.09.2022 г., разгледа 

заявление (по образец) с вх. № ЛРР-08 36-00-12/ 15.09.2022 г. от ГОЛФ БЪЛГАРИЯ ЕООД, 

ЕИК 200845352, за вписване на дружеството като доставчик на нелинейна медийна услуга 

по чл. 125ж от ЗРТ. 

Съветът разгледа представените документи и установи, че заявителят е изпълнил 

формалните изисквания на закона – предоставена е информация за идентификационните 

данни на лицето; за медийната услуга по заявка, включително – основни параметри, 

териториален обхват, дата на започване, телефон, електронен адрес, адрес за 

кореспонденция, лице за контакти. 

Съветът, като взе предвид, че ГОЛФ БЪЛГАРИЯ ЕООД е предоставило пълния обем 

данни, счита че не са налице пречки за вписване на дружеството в раздел Четвърти на 

Публичния регистър, воден от СЕМ. 

С оглед изложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 16 и чл. 125ж, ал. 5, във връзка с 

чл. 125к, ал. 2, т. 4 и ал. 5 от Закона за радиото и телевизията, Съветът за електронни медии 

Р Е Ш И: 

 

І. ВПИСВА в раздел Четвърти на Публичния регистър ГОЛФ БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 

200845352, като доставчик на нелинейна медийна услуга. 

 

Идентификационни данни за лицето: 

Наименование:    ГОЛФ БЪЛГАРИЯ ЕООД 

Седалище и адрес на управление гр. София, р-н Изгрев, ул. Никола Хайтов № 

3А, офис 1-5 

Представлявано от:    Стилян Шишков 

Телефон:                                                   02 9710311 

e-mail:      desislava@sportal.bg 

Критерий за определяне юрисдикцията на  

Република България:    § 1, т. 23, б. „а“, подточка „аа“ от ДР на ЗРТ 

 

Данни за предоставяната нелинейна услуга:   

Вид медийна услуга по заявка:  видео по заявка 

Описание и основни параметри:  предоставяне на 24-часов достъп до аудио-

визуално съдържание при поискване от 

потребителите в секция видео на уеб адрес: 

https://novini.bg/video 

Териториален обхват:   национален 

Предполагаема дата на започване  

https://novini.bg/video
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предоставянето на медийната услуга: 01.09.2022 г. 

 

ІІ. На ГОЛФ БЪЛГАРИЯ ЕООД да се издаде удостоверение с оглед изрично заявеното 

желание на лицето и заплатената от него такса, съгласно чл. 14 от Тарифата за таксите за 

радио- и телевизионна дейност. 

 

ІІІ. ГОЛФ БЪЛГАРИЯ ЕООД следва да осигури на страницата си в интернет лесен, 

директен и постоянен достъп на потребителите на услугата най-малко до следните актуални 

данни: 

- наименование на доставчика на медийната услуга, седалище и адрес на управление, 

данните, включително адрес на електронната поща и телефон за контакти, които позволяват 

установяването на бърз, пряк и ефективен контакт с доставчика; 

- данни за Съвета за електронни медии, седалище и адрес на управление, адрес на 

електронната му поща и на страницата му в интернет, телефон за контакти. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София област чрез Съвета 

за електронни медии в 14-дневен срок от уведомяването. 

 

 

 

 

 

СОНЯ МОМЧИЛОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 

 


