НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ РД-10-11/ 28.01.2016 г.
Днес, 28.01.2016 г., подписаният ......, председател на Съвета за електронни медии,
разгледах и проверих преписка по Акт за установяване на административно нарушение
№ НД-01-204/ 17.12.2015 г., съставен от ..., на длъжност главен инспектор в Съвета за
електронни медии, при свидетели на установяване на нарушението ... и ..., срещу
“МОЙРА” ООД, ЕИК: 105018804, седалище и адрес на управление: гр. Видин 3700, бул.
“Бдин” № 2, представлявано от .........., ЕГН ... и ..........., ЕГН ... (заедно и поотделно), за
следното:
На 10.12.2015 г. в административната сграда на СЕМ – гр. София, бул. “Шипченски
проход” № 69, след преглед на служебна преписка № НД-02-20-00-43/ 2015 г., свързана с
изискване на контролни записи, e установено следното:
На основание чл. 14, ал. 4 във връзка с чл. 13, ал. 3 от Закона за радиото и телевизията,
с писмо изх. № НД-02-20-00-43/ 20.11.2015 г. по описа на СЕМ, към г-жа Емилия Антова и
г-н Любомир Александров, управители, представляващи доставчика на медийни услуги
“МОЙРА” ООД заедно и поотделно, е отправено искане в срок от десет дни от
получаването на писмото да предоставят на Съвета за електронни медии следната
информация:
- контролни записи на програма “Радио СКАЙ” на доставчика на медийни услуги
“МОЙРА” ООД, излъчена на територията на гр. Видин на честота 101.8 MHz през периода
02.11.2015 г. – 08.11.2015 г. по силата на Индивидуална лицензия за доставяне на
радиоуслуга чрез наземно аналогово радиоразпръскване № 1-050-01-1;
- записите да бъдат в нормален режим, на цифров носител, придружени с плейлист.
В деловодството на СЕМ се е върнало известие за доставяне ИД PS 1040 03CDTL S,
удостоверяващо получаването на цитираното писмо на СЕМ от доставчика на медийни
услуги “МОЙРА” ООД на 24.11.2015 г. - с подпис и печат от пощенския клон.
В деловодството на Съвета е постъпило писмо вх. на СЕМ № НД-02-20-00-43/
02.12.2015 г. от името на г-н Роберт Маринов, представител на “Мойра” ООД, в което се
съобщава, че: преди осем дни е установено, че твърдият диск на системата за запис на ефира
е дефектирал и “в момента той е изпратен в специализирана фирма”; че специалисти ще се
опитат да възстановят данните от него, но не се знае каква част от записите ще са годни за
прослушване; че на 25 септември е починал музикалният редактор на радиото, който е бил
“единственият компетентен да прави плейлисти на радиото и да се грижи за правилното
функциониране на цялата система; че радиото търси негов заместник, който да премине
съответното обучение и да заеме длъжността.
До изтичане на посочения в писмо изх. на СЕМ № НД-02-20-00-43/ 20.11.2015 г. срок –
десет дни от получаването му – 04.12.2015 г., доставчикът на медийни услуги “МОЙРА”
ООД не е предоставил на СЕМ изисканата информация.
Информацията – контролни записи на програма “Радио СКАЙ” на доставчика на
медийни услуги “МОЙРА” ООД, излъчена на територията на гр. Видин на честота 101.8

MНz през периода 02.11.2015 г. – 08.11.2015 г., както и плейлист към тях, не е предоставена
и към момента на съставяне на акта.
Като не е предоставил на Съвета за електронни медии изисканата информация за
своята дейност в посочения в писмото срок, доставчикът на медийни услуги “МОЙРА”
ООД е извършил
нарушение на чл. 13, ал. 3, във връзка с чл. 14, ал. 4 от Закона за радиото и
телевизията.
Към акта са приложени следните писмени документи и материали:
1. Писмо изх. на СЕМ № НД-02-20-00-43/ 20.11.2015 г. до “МОЙРА” ООД и обратна
разписка (известие за доставяне) № ИД PS 1040 03CDTL S;
2. Писмо вх. № НД-02-20-00-43/ 02.12.2015 г., получено на електронната поща на
СЕМ;
3. Покана за съставяне на акт за установяване на административно нарушение изх. №
НД-02-20-00-43/ 11.12.2015 г. + обратна разписка за получаването ù;
4. Писмо до кмета на община Видин изх. на СЕМ № НД-02-20-00-43/ 21.12.2015 г.;
5. Писмо от кмета на община Видин вх. № НД-02-20-00-43 (15)/ 05.01.2016 г.
Срещу съставения акт не са постъпили възражения, такива няма вписани и в АУАН.
След като на основание чл. 52, ал. 4 от ЗАНН проверих АУАН № НД-01-204/
17.12.2015 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, и прецених събраните
доказателства намирам, че административнонаказателното производство е протекло при
спазване на процесуалните правила. Актът е съставен от компетентно лице в предвидения
от закона давностен срок и съдържа изискуемите от чл. 42 от ЗАНН реквизити.
Неизпълнението на задължението е описано достатъчно ясно, така, че да не възниква
съмнение относно неговото съдържание. Всички елементи от състава му са изброени във
фактическото описание. Предвид факта, че АУАН е съставен при условията на чл. 40, ал. 2
от ЗАНН – в отсъствие на нарушителя, който след покана не се е явил, той е предявен е и е
подписан чрез общинската администрация на община Видин.
Също така считам, че АУАН е законосъобразен и от материалноправна страна.
Съгласно чл. 14, ал. 1 от ЗРТ, доставчиците на линейни медийни услуги са длъжни да
записват предоставените за разпространение от тях програми и предавания и да съхраняват
записите в продължение на 3 месеца, считано от датата на предаването. Съгласно ал. 4 на
същата разпоредба, Съветът за електронни медии може да изисква от доставчиците на
медийни услуги материали, свързани с осъществяването на надзора по спазването на закона,
а съгласно чл. 13, ал. 3 от ЗРТ, доставчиците предоставят информация за своята дейност в
предвидените от закона случаи. В настоящия случай е изискан запис на радиопрограма,
която се разпространява на територията на гр. Видин именно с цел осъществяване на надзор
за спазване на ЗРТ. Безспорно е, че такъв запис не е предоставен нито към момента на
изтичане на срока, поставен в писмото от СЕМ, нито към момента на съставяне на акта,
нито впоследствие, макар че срокът по чл. 14, ал. 1 от ЗРТ за съхранение не е изтекъл. С
оглед и липсата на възражения, които да бъдат обсъдени, приемам констатираното с АУАН
№ НД-01-204/ 17.12.2015 г. нарушение за безспорно извършено.
Предвид изложеното и на основание чл. 126, ал. 1 във връзка с чл. 127, ал. 2 от
Закона за радиото и телевизията
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П О С Т А Н О В Я В А М:
НАЛАГАМ на “МОЙРА” ООД, ЕИК: 105018804, седалище и адрес на управление:
гр. Видин 3700, бул. “Бдин” № 2, представлявано от ..............., ЕГН ... и .............., ЕГН ...
(заедно и поотделно), имуществена санкция в размер на 3000 (три хиляди) лева за
нарушение на чл. 13, ал. 3 във връзка с чл. 14, ал. 4 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 9661 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 НАП/ ЧСИ за
предприемане на действия за принудително събиране по реда на ДОПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА С Е М
ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ
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