
 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № РД-05-17 

22 март 2018 г. 

 

Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 22.03.2018 г., 

разгледа постъпило заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. № 

ПД-09-23-00-4 от 14.03.2018 г., подадено от Магдалена Ангелова Василева. 

Заявителят желае да получи достъп до следната информация: 

1. Всички решения на СЕМ във връзка с телевизия СКАТ, вкл. становища, решения 

свързани с регистрация, наказателни постановления и последвали съдебни решения свързани 

с тях. 

2. Всички решения на СЕМ във връзка с телевизия АЛФА, вкл. становища, решения 

свързани с регистрация, наказателни постановления и последвали съдебни решения свързани 

с тях. 

3. Всички решения на СЕМ във връзка с телевизия ДЕН, вкл. становища, решения 

свързани с регистрация, наказателни постановления и последвали съдебни решения свързани 

с тях. 

4. Всички решения на СЕМ във връзка с телевизия ПИК, вкл. становища, решения 

свързани с регистрация, наказателни постановления и последвали съдебни решения свързани 

с тях. 

 

В заявлението е посочена предпочитаната форма за предоставяне на информацията, 

която е копие на технически носител /ел. поща/. Информацията следва да бъде изпратена на 

електронна поща: arsova.magdalena@gmail.com.  

Исканата информация попада под регламента на ЗДОИ, заявлението отговаря на 

изискванията на чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ и следва да бъде разгледано. Съветът за електронни 

медии е създал и съхранява информацията, посочена в заявлението, и като задължен субект 

по чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ, следва да  се произнесе с решение по направеното искане. 

В изпълнение на чл. 15, ал. 1 от ЗДОИ, Съветът публикува периодично на 

официалната си интернет страница актуална информация, свързана с дейността си, с цел 

осигуряване на прозрачност и улесняване на достъпа до обществена информация.  

Търсената информация по актове на СЕМ, издадени по отношение на: 

- телевизионна програма „СКАТ” на доставчика на медийни услуги „СКАТ” ООД, 

включва два броя решения; тридесет и девет наказателни постановления, издадени в периода 

2003 г. – 2017 г. и съдебните решения към тях; 

- телевизионна програма „АЛФА” на доставчика на медийни услуги ПП „АТАКА”, 

включва два броя решения; тринадесет наказателни постановления, издадени в периода 2012 

г. – 2017 г. и съдебните решения към тях; 

- телевизионна програма „ДЕН” на доставчика на медийни услуги „ЮНИЪН 

ТЕЛЕВИЖЪН” АД, включва четири броя решения; пет наказателни постановления, 

издадени в  периода 2002 г. – 2003 г. и съдебните решения към тях; 

- телевизионна програма „ПИК” на доставчика на медийни услуги „ПИК 

БРОУДКАСТИНГ” АД, включва три броя решения. 
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По-голяма част от съдържанието по заявения достъп по т. 1; т. 2; т. 3 и т. 4, е 

публикувана на страницата на СЕМ в интернет. Решенията на Съвета са оповестени в раздел 

„Актове на СЕМ”. Наказателните постановления и свързаните с тях съдебни решения са 

налични в раздел „Надзор”. Информацията е отразена и в Информационния бюлетин в 

съответствие с чл. 39, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията. 

  Исканата информация по актовете на СЕМ, които са издадени преди 2008 г., са 

единствено на хартиен носител. Съдържанието на тези актове ще бъде предоставено на 

електронен носител по интернет. 

Достъпът до исканата обществена информация следва да бъде осигурен по електронен 

път, като се посочи интернет адреса, на който се съдържат данните. 

 

Предвид изложеното и на основание чл. 28, ал. 2, във връзка с чл. 34, ал. 1 от Закона за  

достъп  до обществена информация, Съветът за електронни медии 

 

Р Е Ш И: 

 

ПРЕДОСТАВЯ на Магдалена Ангелова Василева, пълен достъп до следната 

официална информация: 

 

1. Актове на СЕМ, издадени по отношение на телевизионна програма „СКАТ” на 

доставчика на медийни услуги „СКАТ” ООД: 

1.1.  Решение № 212/04.10.2011 г.; 

1.2.  Решение № 260/20.12.2012 г.; 

1.3.  Наказателно постановление № 24/03.04.2003 г. и Решение по НАХД № 863/2003 г. на 

БРС;  

1.4.  Наказателно постановление № 25/02.04.2003 г., Решение по НАХД № 860/2003 г. на 

БРС и Решение по КАД № 752/2005 г. на БОС; 

1.5.  Наказателно постановление № 26/03.04.2003 г., Решение по НАХД № 861/2003 г. на 

БРС и Решение по КАД № 631/2004 г. на БОС; 

1.6.  Наказателно постановление № 27/03.04.2003 г. и Решение по НАХД № 859/2003 г. на 

БРС; 

1.7.  Наказателно постановление № 28/07.04.2003 г. и Решение по НАХД № 13200/2003 г. 

на СРС; 

1.8.  Наказателно постановление № 30/07.04.2003 г. и Решение по НАХД № 13199/2003 г. 

на СРС; 

1.9.  Наказателно постановление № 46/11.06.2003 г. и Решение по НАХД № 7053/2003 г. 

на СРС; 

1.10. Наказателни постановление № 64/28.08.2003 г.; 

1.11. Наказателно постановление № 46/20.06.2005 г., Решение по НАХД № 2608/2005 г. на 

БРС и Решение по КНАХД № 100/2006 г. на БОС; 

1.12. Наказателно постановление № 57/01.08.2005 г., Решение по НАХД № 11518/2005 г. 

на СРС и Решение по КНАХД № 4735/2006 г. на СГС; 

1.13. Наказателно постановление № 61/07.11.2005 г., Решение по НАХД № 777/2006 г. на 

БРС и Решение по КНАХД № 723/2006 г. на БОС; 

1.14. Наказателно постановление № 63/07.11.2005 г. и Протокол по НАХД № 5665/2006 г. 

на СРС; 

1.15. Наказателно постановление № 64/07.11.2005 г., Определение по НАХД №14179/2005 

г. на СРС и Решение по КНАХД № 14179/2005 г. СРС; 

1.16. Наказателно постановление № 65/07.11.2005 г., Решение по НАХД № 1735/2006 г. на 

БРС и Решение по КНАХД № 163/2007 на АСБ; 

1.17. Наказателно постановление № 69/21.11.2005 г., Решение по НАХД № 1565/2006 г. на 

БРС и Решение по КНАХД № 930/2006 г. на БОС; 
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1.18. Наказателно постановление № 70/05.12.2005 г., Протокол по НАХД № 16046/2005 г. 

на СРС и Протокол по КНАХД № 1023/2006 г. на СГС;  

1.19. Наказателно постановление № 72/19.12.2005 г., Решение по НАХД № 581/2006 г. на 

СРС и Решение по КНАХД № 1933/2007 г. на АСС; 

1.20. Наказателно постановление № 27/24.07.2006 г.; 

1.21. Наказателно постановление № 53/13.11.2007 г., Решение по НАХД № 38/2008 г. на 

СРС и Решение по КНАХД № 3852/2008 г. АСС; 

1.22. Наказателно постановление № 54/13.11.2007 г.; 

1.23. Наказателно постановление № 55/13.11.2007 г., Решение по НАХД № 16609/2007 г. 

на СРС и Решение по КНАХД № 933/2009 г. на АСС; 

1.24. Наказателно постановление № 41/16.09.2008 г.;  

1.25. Наказателно постановление № 17.01.06.2009 г., Решение по НАХД № 7271/2009 г. на 

СРС и Решение по КНАХД № 5032/2001 г. на АСС; 

1.26. Наказателно постановление № 79/22.12.2009 г. и Решение по НАХД № 999/2011 г. 

СРС; 

1.27. Наказателно постановление № 48/14.09.2010 г., Решение по НАХД № 4045/2010 г. на 

БРС и Решение по КНАХД № 262/2011 г. на БАС; 

1.28. Наказателно постановление № 44/12.04.2011 г., Решение по НАХД № 9061/2011 г. на 

СРС и Решение по КНАХД № 7588/2012 г. на АСС; 

1.29. Наказателно постановление № 58/10.05.2011 г., Решение по НАХД № 2055/2011 г. на 

БРС и Решение по КНАХД № 1955/2011 г. на БАС;  

1.30. Наказателно постановление № 81/08.09.2011 г., Решение по НАХД № 3583/2001 г. на 

БРС и Решение по КНАХД № 811/2012 г. на БАС 

1.31. Наказателно постановление № 85/18.10.2011 г., Решение по НАХД № 4144/2011 г. на 

БРС и Решение по КНАХД № 672/2012 г. на БАС; 

1.32. Наказателно постановление № 93/06.12.2011 г., Решение по НАХД № 11/2011 г. на 

БРС и Решение по КНАХД № 1229/2012 г. на БАС; 

1.33. Наказателно постановление № 94/06.12.2011 г., Решение по НАХД № 10/2012 г. на 

БРС и Решение по КНАХД № 958/2012 г. на БАС; 

1.34. Наказателно постановление № 57/27.11.2012 г., Решение по НАХД № 4892/2012 г. на 

БРС и Решение по КНАХД № 1365/2013 г. на БАС; 

1.35. Наказателно постановление № РД-10-67/01.10.2013 г., Решение по НАХД № 

4588/2013 г. на БРС и Решение по КНАХД № 1097/2014 г. на БАС; 

1.36. Наказателно постановление № РД-10-20/08.05.2014 г., Решение по НАХД № 

2455/2014 г. на БРС и Решение по КНАХД № 1846/2014 г. на БАС; 

1.37. Наказателно постановление № РД-10-75/09.06.2015 г., Решение по НАХД № 

2604/2015 г. на БРС и Решение по КНАХД № 38/2016 г. на БАС; 

1.38. Наказателно постановление № РД-10-122/27.10.2015 г., Решение по НАХД № 

5454/2015 г. на БРС и Решение по КНАХД № 880/2016 г. на БАС; 

1.39. Наказателно постановление № РД-10-127/15.12.2015 г., Решение по НАХД № 

22/2016 г. на БРС и Решение по КНАХД № 872/2016 г. на БАС; 

1.40. Наказателно постановление № РД-10-25/23.08.2016 г., Решение по НАХД № 

5292/2016 г. на БРС и Решение по КНАХД № 113/2017 г. на АССГ; 

1.41. Наказателно постановление № РД-10-64/12.09.2017 г.  

 

2. Актове на СЕМ, издадени по отношение на телевизионна програма „АЛФА” на 

доставчика на медийни услуги ПП „АТАКА”: 

2.1. Решение № 173/08.09.2011 г.; 

2.2. Решение № 182/26.07.2012 г.; 

2.3. Наказателно постановление № 21/27.03.2012 г., Решение по НАХД № 7385/2012 г. на 

СРС и Решение по КНАХД № 5302/2013 г. на АССГ; 
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2.4. Наказателно постановление № 34/03.07.2012 г., Решение по НАХД № 14218/2012 г. 

на СРС и Решение по КНАХД № 5166/2013 г. на АССГ; 

2.5. Наказателно постановление № РД-10-58/17.09.2013 г., Протокол по НАХД № 

10717/2014 г. на СРС и Определение по КНАХД № 725/2015 г. на АССГ; 

2.6. Наказателно постановление № РД-10-65/17.09.2013 г., Решение по НАХД № 

17670/2013 г. на СРС и Решение по КНАХД № 829/2016 г. на АССГ; 

2.7. Наказателно постановление № РД-10-70/22.10.2013 г. и Протокол по НАХД № 

10822/2014 г. на СРС; 

2.8. Наказателно постановление № РД-10-13/27.02.2014 г., Решение по НАХД № 

8363/2014 г. на СРС и Решение по КНАХД № 5669/2015 г. на АССГ; 

2.9. Наказателно постановление № РД-10-14/11.03.2014 г., Решение по НАХД № 

8359/2014 г. на СРС и Решение по КНАХД № 5712/2015 г. на АССГ; 

2.10. Наказателно постановление № РД-10-15/11.03.2014 г., Решение по НАХД № 

7631/2014 г. на СРС и Решение по КНАХД № 12370/2014 г. на АССГ; 

2.11. Наказателно постановление № РД-10-16/11.03.2014 г., Решение по НАХД № 

7630/2014 г. на СРС и Решение по КНАХД № 9136/2014 г. на АССГ; 

2.12. Наказателно постановление № РД-10-22/08.05.2014 г., Решение по НАХД № 

10720/2014 г. на СРС и Решение по КНАХД № 3389/2017 г. на АССГ; 

2.13. Наказателно постановление № РД-10-19/21.06.2016 г., Решение по НАХД № 

12582/2016 г. на СРС и Решение по КНАХД № 9489/2017 г. на АССГ; 

2.14. Наказателно постановление № РД-10-30/18.10.2016 г., Решение по НАХД № 

2253/2016 г. на СРС и Решение по КНАХД № 5256/2017 г. на АССГ; 

2.15. Наказателно постановление № РД-10-54/25.07.2017 г. 

 

3. Актове на СЕМ, издадени по отношение на телевизионна програма „ДЕН” на 

доставчика на медийни услуги „ЮНИЪН ТЕЛЕВИЖЪН” АД: 

3.1. Решение № 15-00-93/30.05.2002 г.; 

3.2. Решение № 15-00-59/06.11.2003 г.; 

3.3. Решение № 15-00-60/17.11.2003 г.; 

3.4. Решение № 91/26.05.2005 г.; 

3.5. Наказателно постановление № 54/31.10.2002 г. и Протокол по НАХД № 10140/2002 

г. на СРС; 

3.6. Наказателно постановление № 55/31.10.2002 г.; Протокол по НАХД № 10139/2002 г. 

на СРС и Протокол по КНАХД № 811/2003 г. на СГС; 

3.7. Наказателно постановление № 56/31.10.2002 г. и Решение по НАХД № 10151/2002 г. 

на СРС; 

3.8. Наказателно постановление № 2/07.01.2003 г., Решение по НАХД № 637/2003 г. на 

СРС и Решение по НАХД № 2496/2003 г. на СГС; 

3.9. Наказателно постановление № 80/30.10.2003 г., Решение по НАХД № 161/2004 г. на 

ТОС и Решение по КНАХД № 194/2005 г. на ТОС. 

 

4. Актове на СЕМ, издадени по отношение на телевизионна програма „ПИК” на 

доставчика на медийни услуги „ПИК БРОУДКАСТИНГ” АД: 

4.1. Решение № РД-05-44/26.02.2016 г.; 

4.2. Решение № РД-05-73/19.04.2016 г.; 

4.3. Решение № РД-05-78/20.06.2017 г. 

 

ПОСОЧВА интернет адреси  за достъп до съдържанието на данните:  

http://www.cem.bg/actsbg/12 

http://www.cem.bg/controlsbg/13 

http://www.cem.bg/controlsbg/15 

http://www.cem.bg/newsbg/13 

http://www.cem.bg/actsbg/12
http://www.cem.bg/controlsbg/13
http://www.cem.bg/controlsbg/15
http://www.cem.bg/newsbg/13
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https://drive.google.com/open?id=19dMWxVkhGtOK82HY-gj4gYJHpj-c_rKn 

 

 

Настоящото решение следва се изпрати на Магдалена Ангелова Василева на адрес 

arsova.magdalena@gmail.com.  

 

Решението подлежи на обжалване чрез Съвета за електронни медии пред 

Административен съд София - град в 14-дневен срок от уведомяването. 

 

 

 

СОФИЯ ВЛАДИМИРОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 

 

https://drive.google.com/open?id=19dMWxVkhGtOK82HY-gj4gYJHpj-c_rKn
mailto:arsova.magdalena@gmail.com

