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НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

№ РД-10-25/ 10.07.2018 г. 

 
Днес, 10.07.2018 г., подписаната София Владимирова ………, председател на Съвета 

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

административно нарушение № НД-01-21/19.04.2018 г., съставен от ……….., на длъжност 

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

нарушението ………. и ……….., срещу ЕТ НЕМ - ГЕНОВ - Георги Генов, ЕИК 106570143, 

със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. 28-ми Октомври, бл. 11, вх. А, ет. 1, 

представлявано от Георги …… Генов, ЕГН……., за следното: 

На 5, 6, 7, 8, 9 и 12, 13, 14 февруари 2018 г. в Съвета за електронни медии - град София, 

бул. Шипченски проход № 69, са прослушани записи на програма „Радио Силвър” на 

доставчика на медийни услуги ЕТ НЕМ - ГЕНОВ - Георги Генов за периода от 15.01.2018 г. 

до 21.01.2018 г. и е установено, че: 

ЕТ НЕМ - ГЕНОВ - Георги Генов е обществен доставчик на медийна услуга, 

притежаващ индивидуална лицензия № 1-057-01 за доставяне на радиоуслуга с 

наименование „Радио Силвър”, с общ (политематичен) програмен профил, 24-часова дневна 

продължителност и териториален обхват - град Враца, честота 88.9 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. Програмни характеристики от цитираната лицензия, лицензираният се 

задължава да доставя, включвайки в съдържанието на програмата, съобразно нейната 

специализация, следното съдържание:  

5.1.1. Предавания с информационна насоченост – не по-малко от 30 на сто от 

седмичното програмно време. 

5.1.2. Предавания с образователна насоченост – не по-малко от 3 на сто от седмичното 

програмно време. 

5.1.3. Предавания с културна насоченост – не по-малко от 2,5 на сто от седмичното 

програмно време. 

5.1.4. Предавания с развлекателна насоченост – не по-малко от 2,5 на сто от 

седмичното програмно време 

Извършената проверка установи, че в наблюдавания период от 15 до 21 януари 2018 г., 

включително, доставчикът на медийни услуги ЕТ НЕМ - ГЕНОВ - Георги Генов 

разпространява радиопрограма със следното съдържание: 

5.1.1. Предавания с информационна насоченост – Новини (Новини, Времето), 

Сутрешен Силвърмикс (музикално информационен блок) и Следобеден Силвърмикс 

(музикално информационен блок) с общо времетраене 2220 минути, които съставляват 22.02 

на сто от седмичното програмно време, вместо заложените в лицензията не по-малко от 30 

на сто. 

5.1.2. Предавания с образователна насоченост – Сутрешен Силвърмикс (отделни части 

от съдържанието на предаването) с общо времетраене 15 минути, които съставляват 0.15 на 

сто от седмичното програмно време вместо заложените в лицензията не по-малко от 3 на 

сто. 
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5.1.3. Предавания с културна насоченост – Следобеден Силвърмикс (отделни  части от 

съдържанието на предаването) с общо времетраене 7 минути, които съставляват 0.07 на сто 

от седмичното програмно време вместо заложените в лицензията не по-малко от 2.5 на сто. 

Като в периода от 15.01.2018 г. до 21.01.2018 г. включително, в програма „Радио 

Силвър” не са постигнати задължителните, според индивидуалната лицензия № 1–057–01 

обеми на предавания с информационна, образователна и културна насоченост от 

седмичното програмно време, доставчикът на медийни услуги ЕТ НЕМ - ГЕНОВ - Георги 

Генов не е изпълнил лицензионните си програмни ангажименти,  

с което е извършил нарушение на условията на т. 5.1.1, т. 5.1.2 и т. 5.1.3 на 

Индивидуалната лицензия № 1-057-01 за доставяне на радиоуслугата „Радио Силвър”. 

 

Към административнонаказателната преписка са приложени следните документи и 

материали: 3 бр. DVD-R със записи на програма “Радио Силвър”, разпространена от 

15.01.2018 г. до 21.01.2018 г.; покана за съставяне на АУАН изх. № НД-02-20-00-30/ 

12.04.2018 г. и обратна разписка за доставянето й. 

Отправена е покана до доставчика. Негов представител не се е явил в СЕМ, актът е 

съставен в отсъствието му, и е връчен чрез общинската администрация в гр. Враца на 

18.06.2018 г. 

В законоустановения срок са постъпили възражения от прокуриста на едноличния 

търговец, в които се отрича извършеното нарушение. Излагат се доводи, че не са изяснени 

обстоятелствата, при които е извършено нарушението; че не е ясно по какъв начин е 

извършен записа на предаванията на „Радио Силвър“, върху които е осъществено 

наблюдението, както и от кой е доставяно съдържанието; че не са изисквани записи от 

доставчика. Допълнително се посочва, че записите не са прослушвани в присъствие на 

представляващия търговеца – Илиана Ценова, както и че същата, в качеството й на 

прокурист, не е поканена за съставяне на АУАН. 

Проверка на административнонаказателната преписка показва спазване на 

процесуалните правила. Производството е протекло в съответствие с изискванията на ЗАНН 

– АУАН е съставен в рамките на предвидения давностен срок и съдържа изискуемите от 

закона реквизити. Противно на твърденията във възражението, доставчикът е надлежно 

поканен за съставяне на акта. Обстоятелството, че по партидата на търговеца в ТР е вписан и 

прокурист, не изключва представителната власт на самото физическо лице  ЕТ – Георги 

Генов, до който е адресирано писмото-покана, както и не дерогира разпоредбата на чл. 180, 

ал. 5 от НПК, свързана с връчването на книжа. В случая, обратната разписка (известие за 

доставяне) е оформена с имената и подписа на лицето, което е приело пратката (писмото) на 

СЕМ. По отношение на нарушението, намирам че неизпълнението на задълженията по т. 

5.1.1, 5.1.2 и 5.1.3 на издадената от СЕМ индивидуална лицензия, е описано достатъчно ясно, 

така, че да не възниква съмнение относно неговото съдържание. Всички елементи от състава 

на нарушението са изброени във фактическото описание. Приложените към преписката 

дискове със записи на СЕМ, съдържат недвусмислена информация за радиоуслугата – самият 

доставчик я индивидуализира, като съобщава наименованието й („Радио Силвър“) и 

честотата на разпространението й (88.9 MHz).  

Длъжностни лица на СЕМ не за първи път констатират неизпълнение на издадения на 

ЕТ НЕМ ГЕНОВ – Георги Генов разрешителен акт (АУАН № НД-01-68/ 20.09.2017 г., въз 

основа на който е издадено НП № РД-10-70/ 31.10.2017 г.). Посоченото постановление към 

настоящия момент не е влязло в сила, поради съдебното му оспорване, но то показва една 

тенденция в дейността на доставчика. Мотивирана от изложеното, считам, че размерът на 

имуществената санкция, която ще бъде наложена с този акт, следва да бъде по-висок от 

предвидения в закона минимум. 

Предвид изложеното и след като проверих Акт за установяване на административно 

нарушение № НД-01-21/19.04.2018 г., с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, и 
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прецених събраните доказателства и направените възражения, 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 ЕТ НЕМ - ГЕНОВ - Георги Генов, ЕИК 106570143, със седалище и 

адрес на управление: гр. Враца, ул. 28-ми Октомври, бл.11, вх. А, ет. 1, представлявано от 

Георги ………. Генов, имуществена санкция в размер на 2 000 (две хиляди) лева за 

нарушение на нарушение на условията на т. 5.1.1, т. 5.1.2 и т. 5.1.3 на Индивидуалната 

лицензия № 1-057-01 за доставяне на радиоуслугата „Радио Силвър”. 

 

Настоящото постановление подлежи на обжалване чрез Съвета за електронни медии 

пред Районен съд – Враца 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 - ЦУ 

 

 

 

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 


