НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ РД-10-16/ 03.04.2018 г.
Днес, 03.04.2018 г., подписаната София Владимирова …, председател на Съвета за
електронни медии, разгледах и проверих преписка по Акт за установяване на
административно нарушение № НД-01-13/ 07.03.2018 г., съставен от …, на длъжност
старши инспектор в Съвета за електронни медии, при свидетели на установяване на
нарушението … и …, срещу “БОЙКОС” ЕООД, ЕИК: 118017086, седалище и адрес на
управление: гр. Силистра 7500, пл. „Славейков” № 20, представлявано от Матей …
Евтимов, ЕГН …, за следното:
На 08, 09, 10, 11 и 12 януари 2018 г., в Съвета за електронни медии – град София, бул.
“Шипченски проход” № 69, при преглед на записи на програма „РАДИО МЕЛОДИЯ” на
доставчика на медийни услуги „БОЙКОС” ЕООД за периода от 11 до 17 декември 2017 г.
включително, e установено следното:
„БОЙКОС” ЕООД е търговски доставчик на медийна услуга, притежаващ
Индивидуална лицензия № 1-029-01/ 12.07.2011 г. за доставяне на радиоуслуга с
наименование „РАДИО МЕЛОДИЯ”, със специализиран програмен профил, 24-часова
дневна продължителност, с местен териториален обхват - град Силистра и честота 105.8
MHz.
Законът за радиото и телевизията (ЗРТ) – чл. 110, ал. 1, т. 7, предвижда лицензиите да
съдържат технически и други изисквания към програмата.
Съгласно т. 5.1. от Индивидуалната лицензия, ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава да
доставя радиоуслугата, включвайки в съдържанието на програмата, съобразно нейната
специализация по т. 3.3. и т. 3.4. следните програмни елементи:
5.1.1. Предавания с информационна насоченост – не по-малко от 18 на сто от
седмичното програмно време.
5.1.2. Предавания с образователна насоченост – не по-малко от 1.5 на сто от
седмичното програмно време.
5.1.3. Предавания с културна насоченост – не по-малко от 3 на сто от седмичното
програмно време.
5.1.4. Предавания с развлекателна насоченост – не по-малко от 6 на сто от седмичното
програмно време.
Извършената проверка е установила, че в наблюдавания едноседмичен период от 11
до 17 декември 2017 г. включително, доставчикът на медийни услуги „БОЙКОС” ЕООД
разпространява радиопрограма с наименование „РАДИО МЕЛОДИЯ”, със следното
съдържание:
5.1.1. Предавания с информационна насоченост не се излъчват (0 минути, 0 %), при
заложени в лицензията не по-малко от 18 на сто от седмичното програмно време.
5.1.2. Предавания с образователна насоченост не се излъчват (0 минути, 0 %), при
заложени в лицензията не по-малко от 1,5 на сто от седмичното програмно време.

5.1.3. Предавания с културна насоченост не се излъчват (0 минути, 0 %), при заложени
в лицензията не по-малко от 3 на сто от седмичното програмно време.
5.1.4. Предавания с развлекателна насоченост, в това число „Andre`s live” – 2
предавания седмично с общо времетраене 116 минути, които съставляват 1,2 на сто от
седмичното програмно време, при заложени в лицензията не по-малко от 6 на сто от
седмичното програмно време или с 4,8 на сто по-малко от заложеното в лицензията.
Като в периода от 11.12.2017 г. до 17.12.2017 г. включително в програма „РАДИО
МЕЛОДИЯ” на „БОЙКОС” ЕООД, не са постигнати задължителните според
индивидуалната лицензия обеми на предавания с информационна, образователна, културна
и развлекателна насоченост от седмичното програмно време, доставчикът на медийни
услуги „БОЙКОС” ЕООД не е изпълнил лицензионните си програмни ангажименти,
с което е извършил нарушение на условията на т. 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3. и 5.1.4. на
Индивидуалната лицензия № 1-029-01 от 12.07.2011 г. за доставяне на радиоуслуга
„РАДИО МЕЛОДИЯ”.
Към акта са приложени следните писмени документи и материали: 2 (два) бр. DVD
със записи на програма “Радио Мелодия”, разпространена от 11.12.2017 г. до 17.12.2017 г.;
Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-029-01 на „Бойкос” ЕООД за
програма „Радио Мелодия”; Покана за съставяне на акт за установяване на
административно нарушение изх. № НД-02-20-00-14/ 09.02.2018 г.; Протокол за проведен
телефонен разговор от 02.03.2018 г.; Писмо изх. № НД-02-20-00-14/ 12.03.2018 г. до кмета
на общ. Силистра; Писмо вх. № НД-02-20-00-14/ 27.03.2018 г. от секретаря на общ.
Силистра.
Срещу съставения акт не са постъпили възражения.
След като на основание чл. 52, ал. 4 от ЗАНН проверих АУАН № НД-01-13/
07.03.2018 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.
АУАН е съставен по реда на чл. 40, ал. 2 от ЗАНН в отсъствието на представител на
дружеството, който след покана не се е явил за съставянето му. Изпратен е на общинската
администрация на общ. Силистра за предявяване на нарушителя. С писмо от 27.03.2018 г.
трите екземпляра на акта са върнати на СЕМ неподписани, като се сочи, че
представляващият дружество Матей Евтимов е отказал да приеме акта, което е
удостоверено с подписа на един свидетел от общ. Силистра, чиито имена и точен адрес са
вписани в акта, съгласно изискванията на чл. 43, ал. 2 от ЗАНН.
АУАН е законосъобразен и от материалноправна страна. Безспорно установено е, че в
програма „Радио Мелодия”, през визирания в АУАН едноседмичен период, липсват изцяло
предавания с информационна насоченост, предавания с образователна насоченост и
предавания с културна насоченост, а предаванията с развлекателна насоченост са 1,2 на сто
при заложени не по-малко от 6 на сто от седмичното програмно време, съгласно
изискванията на индивидуалната лицензия.
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Предвид горното 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 “БОЙКОС” ЕООД, ЕИК: 118017086, седалище и адрес на
управление: гр. Силистра 7500, пл. „Славейков” № 20, представлявано от Матей …
Евтимов, ЕГН …, имуществена санкция в размер на 1000 (хиляда) лева за нарушение
на т. 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3. и 5.1.4. от условията на Индивидуална лицензия № 1-029-01 за
доставяне на радиоуслуга „Радио Мелодия”.
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
СОФИЯ ВЛАДИМИРОВА

Определям срок за доброволно изпълнение – 7 дни от влизане в сила на
наказателното постановление.
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
СОФИЯ ВЛАДИМИРОВА
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