
 

 

 

 

 

НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

№ РД-10-123/ 10.11.2015 г. 

 
Днес, 10.11.2015 г., подписаният Георги Лозанов …….., председател на Съвета за 

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

административно нарушение № НД-01-181/ 25.09.2015 г., съставен от ………, на 

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

на нарушението …… и …….., срещу “359 БРОУДКАСТИНГ МЕДИЯ” ООД, ЕИК: 

203292273, седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец, ул. “Червена стена” № 

4, ет. 1, представлявано от ............., ЕГН ….. и ................., ЕГН …… (заедно и поотделно), за 

следното: 

         

На 03.09.2015 г. при преглед на кореспонденция между доставчика на медийни услуги 

“359 Броудкастинг Медия” ООД и Съвета за електронни медии е установено следното: 

 

На основание чл. 14, ал. 4 във връзка с чл. 13, ал. 3 от Закона за радиото и телевизията и 

в съответствие с правомощия на Съвета за електронни медии по чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗРТ на 

15.07.2015 г. до “359 Броудкастинг Медия” ООД, в качеството му на доставчик на медийни 

услуги, е изпратено писмо, което съдържа искане за предоставяне на контролен запис на 

телевизионна програма “359 TV”, излъчена на 13.07.2015 г. в часовия пояс 13:00 – 16:00 

часа.  

Видно от обратна разписка (известие за доставяне) с номер ИД PS 1040 02RXTG L, 

удостоверяваща получаването на писмото на СЕМ от доставчика на медийни услуги “359 

Броудкастинг Медия” ООД на 18.08.2015 г. 

До изтичане на посочения в писмото срок (25.08.2015 г.), както и до момента на 

съставяне на акта за установяване на административно нарушение, доставчикът на медийни 

услуги “359 Броудкастинг Медия” ООД не е предоставил на СЕМ изискания контролен 

запис на телевизионна програма “359 TV”, излъчена на 13.07.2015 г. в часовия пояс 13:00 – 

16:00 ч., с което не е изпълнил разпоредбата на ЗРТ – доставчиците на медийни услуги да 

предоставят информация за своята дейност в предвидените от закона случаи,  

с което е нарушен чл. 13, ал. 3 във връзка с чл. 14, ал. 4 от Закона за радиото и 

телевизията. 

 

Към преписката са приложени следните писмени документи и материали: 

1. Писмо с искане за предоставяне на контролен запис на телевизионна програма “359 

TV” до доставчика на медийни услуги “359 Броудкастинг Медия” ООД с изх. на СЕМ № 

НД-02-19-00-185/ 15.07.2015 г.; 

2. Обратна разписка № ИД PS 1040 02RXTG L; 

3. Покана за съставяне на АУАН с изх. № НД-02-19-00-185/ 16.09.2015 г. + обратна 

разписка за получаването ù; 

 

Възражения срещу съставения акт не са постъпили.  

 

След като на основание чл. 52, ал. 4 от ЗАНН проверих АУАН № НД-01-181/ 

25.09.2015 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, и прецених събраните 
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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 единия от представляващите дружеството. 

 

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

приемам, че АУАН е законосъобразен и от материалноправна страна. Безспорно установено 

е, че нито към датата на изтичане на посочения в писмото на СЕМ срок, нито на по-късен 

етап, изисканата от регулаторния орган информация (запис на създаваната и предоставяна 

за разпространение от доставчика “359 Броудкастинг Медия” ООД програма “359 TV” и 

придружаващи документи), не е предоставена.  

По този начин се възпрепятстват правомощията на СЕМ за осъществяване на надзор 

върху дейността на доставчика на медийни услуги за спазването на закона, поради което 

считам, че случаят не може да бъде приет за маловажен, а на доставчика следва да бъде 

наложено предвиденото административно наказание.  

 

Предвид изложеното и 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 “359 БРОУДКАСТИНГ МЕДИЯ” ООД, ЕИК: 203292273, седалище и 

адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец, ул. “Червена стена” № 4, ет. 1, 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 


