
 

 

 

 

 

 

 

НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

№ РД-10-118/ 13.10.2015 г. 

 

Днес, 13.10.2015 г., подписаният............., председател на Съвета за електронни 

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

нарушение № НД-01-179/ 07.09.2015 г., съставен от ..., на длъжност старши инспектор в 

Съвета за електронни медии, при свидетели на установяване на нарушението ... и ..., 

срещу “БГ ТОП МЮЗИК” ЕООД, ЕИК: ............., седалище и адрес на управление: гр. 

Димитровград 6400, бул. “Раковски” № 16, офис 16, представлявано от .............., ЕГН ..., за 

следното: 

         

На 28.08.2015 г., в Съвета за електронни медии – град София, бул. Шипченски 

проход № 69, при извършване на служебна проверка е установено следното: 

 

“Булсатком” ЕАД, съгласно договор за абонаментно предоставяне на DTH услуги № 

БФ-21-08/ 09.09.2014 г., доставя на СЕМ телевизионни програми. При извършване на 

регулярен мониторинг на пакета от телевизионни програми е констатирано, че в него е 

включена и програма “Българска история”/ BG History, която не е регистрирана от Съвета 

за електронни медии. На интернет страницата www.bulsat.com на дружество “Булсатком” 

ЕАД, в пакет Fusion (iptv), фигурира за разпространение телевизионна програма с 

наименование  “Българска история”.  

 

На 26.06.2015 г е изпратено писмо изх. № ЛРР-13-34-00-39 до “Булсатком” ЕАД с 

молба за предоставяне на СЕМ на информация (документи) за доставчика, срока и 

териториалния обхват, за които на дружеството са отстъпени права за разпространение на 

програма “Българска история”. С писмо вх. № ЛРР-13-34-00-39/ 08.07.2015 г. “Булсатком” 

ЕАД  уведомява СЕМ, че програмата ще започне да се разпространява в пакет Fusion (iptv) 

през есента на 2015 г. 

 

На 21.07.2015 г. е изготвен констативен протокол от помощник-нотариус Ирина 

Шурулинкова (вх. на СЕМ № ИО-05-30-08-13/ 24.07.2015 г.), удостоверяващ 

разпространението на програма “Българска история” в мрежата на “Булсатком” ЕАД. 
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Във връзка със задължението по чл. 125в от Закона за радиото и телевизията за 

периода 24.02.2015 г. - 24.08.2015 г. “Булсатком” ЕАД е предоставило уверение от “БГ 

ТОП МЮЗИК” ЕООД, в което потвърждава, че дружеството има право да разпространява 

в мрежата си програмите “Българска история” и “БГ Топ Мюзик”. Удостоверението е 

валидно до 31.12.2016 г. В постъпилите в деловодството на СЕМ под номер № ЛРР-13-34-

02-189/ 24.08.2015 г., актуализиран списък и договори относно разпространяваните от 

“Булсатком” ЕАД радио- и телевизионни програми, под номер 86 фигурира програмата 

“Българска история”, предоставена от “БГ ТОП МЮЗИК” ЕООД.  

 

На 05.08.2015 г. в Съвета за електронни медии е постъпило заявление с вх. № ЛРР-06-

19-00-202 от “БГ ТОП МЮЗИК” ЕООД, за издаване на удостоверение за регистрация на 

телевизионна програма с наименование “Българска история”, със способ на 

разпространение чрез кабелни електронни съобщителни мрежи и сателит, покритие 

национално, търговски оператор, със специализиран програмен профил, начална дата на 

разпространение 01.08.2015 г. с продължителност - 24 часа. 

 

На заседание на СЕМ, проведено на 18.08.2015 г, е разгледано заявлението с вх. № 

ЛРР-06-19-00-202 от “БГ ТОП МЮЗИК” ЕООД, за издаване на удостоверение за 

регистрация на телевизионна програма с: наименование “Българска история”. 

Констатирани са следните недостатъци: Представената в СЕМ програмна концепция и 

проект не отговарят на легалните дефиниции, дадени в § 1, т. 29, т. 30 от ДР на ЗРТ и 

липсват предварителни договори за отстъпени авторски права – Музикаутор и Профон. С 

писмо изх. № ЛРР-06-19-00-202/ 20.08.2015 г. до “БГ ТОП МЮЗИК” ЕООД на основание 

чл. 125а, ал. 3 във връзка с чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, на дружеството е дадена възможност в 7-

дневен срок от получаването му да отстрани пропуските в документацията. 

 

На 25.08.2015 г. и 26.08.2015 г. са направени записи от Интегрираната система за 

мониторинг на СЕМ, от които се установява, че в гр. София в електронно съобщителната 

мрежа на “Булсатком” ЕАД отново се разпространява програма с наименование 

“Българска история”, която не е регистрирана от Съвета за електронни медии. 

        

        Към датата на извършване на проверката (28.08.2015 г.) Съветът за електронни медии 

не е постановил решение за регистрация на “БГ ТОП МЮЗИК” ЕООД  ЕИК  202077606 за 

създаване и предоставяне за разпространение на програма с наименование “Българска 

история” и в публичния регистър на СЕМ няма вписана програма с такова наименование. 

 

Законът за радиото и телевизията предвижда регистрационен режим за лица, които 

желаят да създават радио- или телевизионни програми (чл. 125а, ал. 1). Съгласно чл. 126в, 

ал. 2 от Закона за радиото и телевизията на лице, което без регистрация предоставя за 

разпространение радио- и телевизионни програми, се налага имуществена санкция.  
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Като е предоставило за разпространение на 25.08.2015 г. и 26.08.2015 г. програма 

с  наименование “Българска история” без необходимата регистрация по ЗРТ, “БГ 

ТОП МЮЗИК” ЕООД е нарушило чл. 125а, ал. 1 във връзка с чл. 126в, ал. 2 от 

Закона за радиото и телевизията. 

  

Към преписката са приложени следните писмени документи и материали: 

1. Разпечатка от интернет страницата на “Булсатком” ЕАД със списък на 

излъчваните програми, включващ и програмата “Българска история”; 

2. Писмо до “Булсатком” ЕАД изх. № ЛРР-13-34-00-39/ 26.06.2015 г. с искане за 

информация относно договорни отношения и отстъпени права между дружеството 

разпространяващо програмата и “Булсатком” ЕАД; 

3. Отговор на “Булсатком” ЕАД вх. № ЛРР-13-34-00-39/ 08.07.2015 г.; 

4. Предоставен списък на програмите разпространявани от “Булсатком” ЕАД във 

връзка с чл. 125в от ЗРТ;  

5. Уверение от “БГ Топ Мюзик” ЕООД; 

6. Констативен протокол от 21.07.2015 г. на помощник-нотариус Ирина 

Шурулинкова; 

7. Договор между СЕМ и “Булсатком” ЕАД относно предоставяне на телевизионни 

програми; 

8. 2 бр. DVD със записи на програма “Българска история” от 25.08. и 26.08.2015 г.; 

9. Покана за съставяне на АУАН с изх. № НД-02-19-00-249/ 01.09.2015 г.; 

10. Пълномощно рег. № 7286/ 04.09.2015 г. на нотариус Мариана Георгиева. 

 

Възражения срещу съставения акт не са постъпили.  

 

След като на основание чл. 52, ал. 4 от ЗАНН проверих АУАН № НД-01-179/ 

07.09.2015 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. АУАН е 

връчен на редовно упълномощено лице. 

 

С оглед липсата на възражения от страна на дружеството, които да бъдат обсъдени 

приемам, че АУАН е законосъобразен и от материалноправна страна. Служебно известно 

е, че с Решение № РД-05-117/ 08.09.2015 г. Съветът за електронни медии е извършил 

регистрация на “БГ ТОП МЮЗИК” ЕООД като доставчик на линейна медийна услуга – 

телевизионна програма с наименование “Българска история”, с начална дата на 

разпространение 08.09.2015 г. Безспорно установено е, че към датите на извършване на 

нарушението, посочени в АУАН – 25.08. и 26.08.2015 г., “БГ ТОП МЮЗИК” ЕООД е 

разпространявало програма “Българска история” без задължителната съгласно чл. 125а, 

ал. 1 от Закона за радиото и телевизията регистрация.  
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Към настоящия момент на “БГ ТОП МЮЗИК” ЕООД има издадени 2 наказателни 

постановления за нарушения на чл. 125а, ал. 1 от ЗРТ, които са влезли в сила. Изложеното 

води до извод, че целта на административното наказание, съгласно чл. 12 от ЗАНН да се 

предупреди и превъзпита нарушителят към спазване на установения правен ред, не е 

постигната с предишните две санкции, поради което настоящият случай, макар 

последващата регистрация на програмата, не може да бъде приет за маловажен. 

 

Предвид изложеното и на основание чл. 126в, ал. 2, 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 “БГ ТОП МЮЗИК” ЕООД, ЕИК: .................., седалище и адрес на 

управление: гр. Димитровград 6400, бул. “Раковски” № 16, офис 16, представлявано от 

...................., ЕГН ..., имуществена санкция в размер на 3000 (три хиляди) лева за 

нарушение на чл. 125а, 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 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 


