НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ РД-10-50/ 02.12.2014 г.
Днес, 02.12.2014 г., подписаният Георги Лозанов ..., председател на Съвета за
електронни медии, разгледах и проверих преписка по Акт за установяване на
административно нарушение № НД-01-86/ 10.10.2014 г., съставен от ..., на длъжност
старши инспектор в Съвета за електронни медии, при свидетели на установяване на
нарушението ... и ..., срещу “И БИ ЕФ ТИ ВИ” АД, ЕИК: 131339665, със седалище и адрес
на управление: гр. Варна 9000, район Приморски, местност Траката, ул. “Първа” № 20,
представлявано от Мартина ... Пенева, ЕГН ..., за следното:
На 15.08.2014 г. при извършена в Съвета за електронни медии, бул. “Шипченски
проход” № 69, проверка за изпълнението на изискванията на чл. 7 от Закона за радиото и
телевизията от страна на доставчика на медийни услуги “И БИ ЕФ ТИ ВИ” АД, е установено
следното:
Съгласно регистъра на Съвета за електронни медии “И БИ ЕФ ТИ ВИ” АД е доставчик
на медийни услуги, който създава и разпространява телевизионна програма с наименование
“EBF BUSINESS TV”.
Разпоредбата на чл. 7 от ЗРТ предвижда доставчиците на аудио-визуални медийни
услуги да осигуряват лесен, директен и постоянен достъп на потребителите на услугата наймалко до следните актуални данни:
1. името на доставчика на медийната услуга, седалище и адрес на управление, адрес на
електронната му поща и страницата му в интернет, телефон за контакти;
2. данни за Съвета за електронни медии, седалище и адрес на управление, адрес на
електронната му поща и страницата му в интернет, телефон за контакти.
Доставчиците на аудио-визуални и радиоуслуги осигуряват посочените по-горе данни
на страницата си в интернет.
Чрез търсачки на различни браузъри – Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox
са направени опити да се намери интернет страница на доставчика, но такава не е открита.
Втора проверка е извършена на 05.09.2014 г. чрез търсачки на посочените браузъри за
наличието на интернет страница и отново такава не е открита.
Като към 05.09.2014 г. продължава да не поддържа страница в интернет доставчикът
“И БИ ЕФ ТИ ВИ” АД не осигурява лесен, директен и постоянен достъп до изискуемите се за
него и за Съвета за електронни медии, съгласно чл. 7, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗРТ актуални данни,
с което е нарушен чл. 7, ал. 2 във връзка с чл. 7, ал. 1 от Закона за радиото и
телевизията.
Към акта са приложени следните документи и материали:
1. Писмо до “И БИ ЕФ ТИ ВИ” АД с изх. № НД-02-19-00-136/ 20.08.2014 г.;
2. Писмо до “И БИ ЕФ ТИ ВИ” АД с изх. № НД-02-19-00-136/ 11.09.2014 г.;
3. Писмо от “И БИ ЕФ ТИ ВИ” АД с вх. № НД-02-19-00-136/ 23.09.2014 г.;
4. Покана за съставяне на Акт за установяване на административно нарушение до “И
БИ ЕФ ТИ ВИ” АД с изх. на СЕМ № НД-02-19-00-136/ 03.10.2014 г.;
Не са постъпили възражения от нарушителя.

След проверка на цялата административнонаказателна преписка приемам за установено
следното: с писмо изх. № НД-02-19-00-136/ 20.08.2014 г., препратено със същия номер на
11.09.2014 г., Съветът за електронни медии е отправил запитване до доставчика относно
поддържането на интернет страница с необходимите данни и как може да бъде открита тя. С
отговор вх. № НД-02-19-00-136/ 23.09.2014 г. представителят на доставчика уведомява СЕМ,
че поради извършване на действия по отстраняване на проблеми, свързани с
функционалността на интернет страницата на телевизионна програма с наименование “EBF
BUSSINES TV”, същата временно е недостъпна за потребители. При извършена нова
проверка към датата на разглеждане на преписката, отново чрез различните браузъри, чрез
търсене на интернет страница по името на доставчика на медийни услуги и по името на
програмата, такава страница отново не е открита. Разпоредбата на ЗРТ изисква достъпът на
потребителите до посочените данни да бъде осигуряван от доставчиците лесно, директно и
постоянно. Безспорно се констатира, че “И БИ ЕФ ТИ ВИ” АД няма интернет страница и по
този начин не изпълнява изискванията на чл. 7 от ЗРТ.
Предвид изложеното и след като проверих Акт за установяване на административно
нарушение № НД-01-86/ 10.10.2014 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, и
прецених събраните доказателства, на основание чл. 126, ал. 1 във връзка с чл. 127, ал. 2 от
Закона за радиото и телевизията
П О С Т А Н О В Я В А М:
НАЛАГАМ на “И БИ ЕФ ТИ ВИ” АД, ЕИК: 131339665, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна 9000, район Приморски, местност Траката, ул. “Първа” № 20,
представлявано от Мартина ... Пенева, ЕГН ..., имуществена санкция в размер на 3000 (три
хиляди) лева за нарушение на чл. 7, ал. 2 във връзка с чл. 7, ал. 1 от Закона за радиото и
телевизията.
Настоящото постановление подлежи на обжалване чрез Съвета за електронни медии
пред Софийски районен съд в 7-дневен срок от деня на връчването му на нарушителя.
Сумите се внасят по сметка на Съвета за електронни медии:
IBAN: BG49 BNBG 9667 3000 1788 01, BIC: BNBGBGSD
БАНКА: Б Н Б

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА С Е М
ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ

Определям срок за доброволно изпълнение – 7 дни от влизане в сила на
наказателното постановление.
Настоящото да се счита за покана по смисъла на чл. 182, ал. 1 от ДОПК.
В случай на неизпълнение преписката ще бъде изпратена на публичен изпълнител
за предприемане на действия за принудително събиране по реда на ДОПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА С Е М
ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ
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