
 

 

 

 

 

 

 

НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

№ РД-10-109/ 29.09.2015 г. 

 
 Днес, 29.09.2015 г., подписаният Георги Лозанов ..., председател на Съвета за 

електронни медии, разгледах и проверих преписка по Акт за установяване на 

административно нарушение № НД-01-123/ 28.04.2015 г., съставен от ..., на длъжност 

старши инспектор в Съвета за електронни медии, при свидетели на установяване на 

нарушението ... и ..., срещу “ВАВА ТУР” ЕООД, ЕИК: 112611460, седалище и адрес на 

управление: гр. Батак 4580, обл. Пазарджик, ул. “Априлци” № 36, представлявано от Люба 

... Димитрова, ЕГН ..., за следното: 

         

На 03, 06 и 07 април 2015 г., в административната сграда на СЕМ, бул. Шипченски 

проход № 69, при прослушване на предоставени от “Вава Тур” ЕООД записи на програма 

“РАДИО ТВ 9”, разпространявана на територията на град Пазарджик, честота 88.6 MHz за 

периода от 09.02.2015 г. до 22.02.2015 г., е констатирано следното: 

 

“Вава Тур” ЕООД е доставчик на медийни услуги, притежаващ Индивидуална 

лицензия № ЛРР-01 1-066-01, издадена от Съвета за електронни медии за доставяне на 

радиоуслуга с наименование “РАДИО ТВ 9”, с общ (политематичен) профил, 24-часова 

дневна продължителност и териториален обхват - град Пазарджик, честота 88.6 MHz. 

Дружеството притежава и разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен 

ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез 

електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване № 01857/ 

28.03.2013 г. за гр. Пазарджик, издадено от Комисията за регулиране на съобщенията. 

Законът за радиото и телевизията - чл. 110, ал. 1, т. 7, предвижда лицензиите за 

радиодейност да съдържат технически и други изисквания към програмата. 

Съгласно т. 5.1 Програмни характеристики от Индивидуална лицензия № ЛРР-01 1-

066-01, лицензираният се задължава да доставя радиоуслугата, включвайки в 

съдържанието на програмата, съобразно нейната специализация по т.3.3 следните 

програмни елементи: предавания с информационна насоченост – не по-малко от 24 на сто 

от седмичното програмно време (т.5.1.1.), предавания с културна насоченост – не по-

малко от 3.2 на сто от седмичното програмно време (т.5.1.2.), предавания с образователна 

насоченост – не по-малко от 4.5 на сто от седмичното програмно време (т.5.1.3.) и 

предавания с развлекателна насоченост – не по-малко от 12 на сто от седмичното 

програмно време (т.5.1.4.). 

 

Извършената проверка е установила, че доставчикът на медийни услуги “Вава Тур” 

ЕООД в посочения двуседмичен период от време не изпълнява условията на лицензията, 

като в създаваната програма липсват каквито и да било предавания. Излъчва се 

единствено музика. 
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Като за времето от 09.02.2015 г. до 22.02.2015 г. в програма “РАДИО ТВ 9”, 

създавана и разпространявана на територията на град Пазарджик, честота 88.6 MHz  не е 

включил  предавания с информационна, с културна, с образователна и с развлекателна 

насоченост, доставчикът “Вава Тур” ЕООД   

е извършил нарушение на условията на т. 5.1 на Индивидуална лицензия за 

доставяне на радиоуслуга № ЛРР-01 1-066-01. 

 

Към преписката са приложени следните писмени документи и материали: 

1. 5 (пет) бр. DVD, предоставени с писмо вх. №НД-02-20-00-15/ 01.04.2015 г. от 

доставчика на медийни услуги “Вава Тур” ЕООД със записи на програма “РАДИО ТВ 9” 

от 09.02 до 22.02.2015 г. за 24 часа; 

2. Покана за съставяне на акт за административно нарушение изх. № НД-02-20-00-15/ 

09.04.2015 г., получена на 15.04.2015 г; 

3. Писмо изх. на СЕМ № НД-02-20-00-15/ 30.04.2015 г. до кмета на община 

Пазарджик; 

4. Писмо вх. на СЕМ № НД-02-20-00-15/ 29.05.2015 г. от кмета на община 

Пазарджик;  

5. Писмо изх. на СЕМ № НД-02-20-00-15/ 09.06.2015 г. до кмета на община Батак; 

6. Писмо изх. на СЕМ № НД-02-20-00-15/ 03.08.2015 г. до кмета на с. Синитово. 

 

Възражения срещу съставения акт не са постъпили. 

 

След като на основание чл. 52, ал. 4 от ЗАНН проверих АУАН № НД-01-123/ 

28.04.2015 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. Спазена е 

процедурата по чл. 40, ал. 2 от ЗАНН, като актът е съставен в отсъствие на нарушителя, 

който след отправена покана не се е явил за съставянето му. АУАН е връчен на лицето, 

представляващо дружеството, чрез кмета на село Синитово, общ. Пазарджик. 

 

 АУАН е законосъобразен и от материалноправна страна. От извършената проверка 

безспорно се установява, че в описания двуседмичен период в програмата липсват изцяло 

предавания с информационна, културна, образователна и развлекателна насоченост. 

 

 Предвид изложеното и на основание чл. 126а, 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 “ВАВА ТУР” ЕООД, ЕИК: 112611460, седалище и адрес на 

управление: гр. Батак 4580, обл. Пазарджик, ул. “Априлци” № 36, представлявано от Люба 

... Димитрова, ЕГН ..., имуществена санкция в размер на 1000 (хиляда) лева за 

нарушение на условията на т. 5.1 на Индивидуална лицензия за доставяне на 

радиоуслуга № ЛРР-01 1-066-01. 
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 Настоящото постановление подлежи на обжалване чрез Съвета за електронни 

медии пред Районен съд гр. Пазарджик 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 


