
 

 

 

 

 

 

 

 

НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

№ РД-10-33/ 04.09.2018 г. 

 
Днес, 04.09.2018 г., подписаната София Владимирова ..., председател на Съвета за 

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

административно нарушение № НД-01-17/ 04.04.2018 г., съставен от ..., на длъжност старши 

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

..., срещу “РОМАНТИКА” ЕООД, ЕИК: 175170899, седалище и адрес на управление: гр. 

София 1797, СО – р-н Студентски, ж.к. „Малинова Долина”, бл. 1, вх. В, ап. 2 и адрес за 

кореспонденция: гр. София 1140, пл. „Македония” № 1, представлявано от Кирил ... Илиев, 

ЕГН ..., за следното: 

      

На 02.03.2018 г., в Съвета за електронни медии – гр. София, бул. „Шипченски проход” № 

69, е извършена проверка на документите по административна преписка, образувана със 

сигнал на МУЗИКАУТОР.  

Сдружението за колективно управление правата на композитори, автори на литературни 

произведения, свързани с музика и музикални издатели, с писмо вх. на СЕМ № НД-06-21-00-

288/ 27.10.2017 г. сигнализира за неразрешено – в нарушение на чл. 9, ал. 1 от Закона за 

радиото и телевизията (ЗРТ), излъчване на три музикални произведения в програма „Радио 

Зорана” на 20.10.2017 г. 

„Радио Зорана” е програма със специализиран профил, за аудитория от 25 до 45 години, 

с музикален формат, 24-часова продължителност и териториален обхват на разпространение – 

местен, гр. София, честота 87.6 MHz. Програмата се създава и разпространява от доставчика 

на медийни услуги „Романтика” ЕООД на основание Индивидуална лицензия за доставяне на 

радиоуслуга № 1-055-01-01, издадена от СЕМ. 

С писмо изх. № НД-06-21-00-288/ 28.11.2017 г. Съветът е изискал от доставчика да 

предостави в седемдневен срок контролни записи на „Радио Зорана”, гр. София, 

разпространена в часовия интервал от 09:00 ч. до 17:00 ч. на 20.10.2017 г. Писмото е получено 

от доставчика на 29.11.2017 г. 

В отговор, с писмо вх. № НД-06-21-00-288/ 07.12.2017 г., „Романтика” ЕООД е 

изпратило 1 брой диск със записи на програма „Радио Зорана”. След прослушване на диска е 

установено, че записите са с толкова лошо качество, че по тях практически не може да бъде 

осъществено наблюдение по реда на надзора. 

С писмо изх. № НД-06-21-00-288/ 18.12.2017 г. СЕМ уведомява доставчика „Романтика” 

ЕООД, че изпратените контролни записи не са годни за осъществяването на проверка, 

свързана с правомощията на Закона за радиото и телевизията. Повторно регулаторът му указва 

в срок от 7 дни от получаването на писмото да предостави нови записи на програма „Радио 

Зорана” за същата конкретна дата и часови пояс. Съгласно известие за доставяне (обратна 

разписка), доставчикът е получил писмото на СЕМ на 19.12.2017 г.  

С писмо вх. № НД-06-21-00-288 (17)/ 09.01.2018 г. дружеството, вместо да изпрати 

изисканите записи, отговаря, че вече предоставените на 07.12.2017 г. такива са годни за 

извършване на проверката. Допълнително пояснява, че в часовия пояс от 06:37 ч. до 13:05 ч. е 

имало технически проблем в предавателя и затова записите в интервала 09:00 ч. – 13:05 ч. са с 

лошо качество. Към писмото е изпратен и протокол за извършен ремонт на УКВ предавател на 
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„Радио Зорана” на 20.10.2017 г. Ремонтът се изразява в почистване, проверка и настройка 

параметрите на предавателя, изходяща мощност, отразена мощност, девиация. Подписан е от 

инж. Димитър Илиев – извършил профилактиката и представител на дружеството – Антония 

Кюлумова. 

Като до изтичане на повторно определения от СЕМ седемдневен срок – 28.12.2017 г., 

доставчикът „Романтика” ЕООД не е предоставил изисканите контролни записи на 

разпространената на 20.10.2017 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч. на територията на гр. София, честота 

87.6 MHz, радиопрограма „Радио Зорана”, е нарушил разпоредбата на ЗРТ, съгласно която 

доставчиците на медийни услуги предоставят на СЕМ 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 акта са приложени следните писмени документи и материали: 1. Писмо от 

МУЗИКАУТОР вх. № НД-06-21-00-288/ 27.10.2017 г.; 2. Писмо до „Романтика” ЕООД изх. № 

НД-06-21-00-288/ 28.11.2017 г.; 3. Писмо от „Романтика” ЕООД вх. № НД-06-21-00-288 (17)/ 

07.12.2017 г., с което е предоставен 1 бр. CD; 4. Писмо до „Романтика” ЕООД изх. № НД-06-

21-00-288/ 18.12.2017 г.; 5. Писмо от „Романтика” ЕООД вх. № НД-06-21-00-288 (17)/ 

09.01.2018 г.; 6. Покана за съставяне на акт за установяване на административно нарушение 

изх. № НД-02-20-00-26/ 27.03.2018 г. + обратна разписка за връчването ѝ; 7. Пълномощно рег. 

№ 4549/ 07.04.2017 г. на нотариус Цветанка Симеонова. 

 

Постъпило е писмено възражение с вх. № НД-02-20-00-26/ 08.08.2018 г. от 

представляващия доставчика, в което се сочи, че качеството на предоставения запис е същото, 

както предоставяните до този момент записи при други случаи. Отново е обяснено, че в 

часовия диапазон от 6:37 ч. до 13:05 ч. предавателят на „Радио Зорана” не е работел поради 

технически проблем и съответно в ефира на София на честота 87.6 MHz не е звучало нищо. В 

часовия интервал от 13:06 ч. до 17:00 ч. ефирното звучене е възстановено и може да бъде 

прослушано от предоставения контролен запис. Представен е повторно CD – копие на 

предоставения на 07.12.2017 г. запис от 20.10.2017 г. и копие от Протокол от извършен ремонт 

на УКВ предавател. 

 
След като на основание чл. 52, ал. 4 от ЗАНН проверих АУАН № НД-01-17/ 04.04.2018 г. 

с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, и прецених събраните доказателства и 

направените възражения 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 в отсъствие на представляващия дружеството, който след покана 

не се е явил. Връчен е чрез общинската администрация на СО р-н Триадица на упълномощено 

лице. Доставчикът е реализирал правото си на защита, подавайки писмено възражение срещу 

акта. 

 

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

първият предоставен диск е абсолютно негоден за осъществяване на мониторинг, а дори и 

след като е уведомен за това доставчикът не е предоставил друг запис в указания от СЕМ 

допълнителен срок. На следващо място прави впечатление, че в писмото от 07.12.2017 г., с 

което е предоставен дискът, представляващият доставчика изрично декларира, че предоставя 

запис на програма „Радио Зорана” от 20.10.2017 г. в часовия интервал от 09:00 ч. до 17:00 ч. 

Едва след получаване на второто писмо от СЕМ доставчикът заявява, че е имал технически 

проблем и не е излъчвал в ефир програма в конкретен часови интервал, което е причината за 

звученето на записите точно в този интервал, като независимо от това заявява, че 
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предоставените записи са годни – твърдение, което не кореспондира с действителността. С 

оглед изложеното, намирам констатираното с АУАН нарушение за безспорно установено, тъй 

като в посочения от СЕМ втори допълнителен срок запис, годен за прослушване, не е 

предоставен, което от своя страна е възпрепятствало длъжностните лица на СЕМ да извършат 

проверка за спазване на закона и в частност по сигнала на МУЗИКАУТОР. 

 

На следващо място намирам, че при определяне размера на санкцията следва да бъде 

взето предвид поведението на доставчика, който многократно, при поискване от СЕМ, е 

предоставял записи с лошо качество, което ги прави негодни за възприемане на записаното 

съдържание. Така например, именно заради невъзможността да бъде установено какви 

музикални произведения са излъчвани в програмата поради изключително лошото качество на 

предоставения запис, е прекратена преписката по друго административнонаказателно 

производство, образувано отново след сигнал на МУЗИКАУТОР (АУАН № НД-01-09/ 

26.01.2017 г.). Поради изложеното намирам, че за да се постигнат целите на чл. 12 от ЗАНН – 

а именно да се предупреди и превъзпита нарушителят към спазване на установения правен 

ред, на доставчика следва да бъде наложена санкция в размер, по-висок от минималния, 

предвиден в закона за този вид нарушения.  

 

Предвид горното 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 “РОМАНТИКА” ЕООД, ЕИК: 175170899, седалище и адрес на 

управление: гр. София 1797, СО – р-н Студентски, ж.к. „Малинова Долина”, бл. 1, вх. В, ап. 2, 

представлявано от Кирил ... Илиев, имуществена санкция в размер на 5000 (пет 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 

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 


