
 

 

 

 

 

 

 

НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

№ РД-10-36/ 02.10.2018 г. 

 
Днес, 02.10.2018 г., подписаният Иво ………….. Атанасов, изпълняващ длъжността 

председател на Съвета за електронни медии, разгледах и проверих преписка по Акт за 

установяване на административно нарушение № НД-01-40/15.08.2018 г., съставен от 

……………………, на длъжност старши инспектор в Съвета за електронни медии, при 

свидетели на установяване на нарушението ………………….. и …………………………….., 

срещу РОЗЕНФЕЛД И КО АД, ЕИК 202869206, със седалище и адрес на управление: гр. 

Стара Загора, ул. Цар Калоян № 36, вх. А, ап. 22, представлявано от Георги ….. Пашов 

 На 24.07.2018 г. в Съвета за електронни медии (СЕМ) – гр. София, бул. Шипченски 

проход № 69, е извършена проверка на документите по административна преписка, 

образувана с писмо от Министерство на културата. 

Министерството на културата, дирекция „Авторско право и сродните му права”, е 

изискало от СЕМ (с писмо вх. № РД-21-04-04-7/11.06.2018 г. и изх. на МК № 62-00-238/ 

07.06.2018 г.) записи на телевизионната програма „ТВ+” на доставчика на медийни услуги 

Розенфелд и Ко АД.  

Записите са необходими на длъжностните лица на Министерство на културата за 

извършване на проверка за спазване разпоредбите на Закона за авторското право и сродните 

му права по жалба от ПРОФОН, свързана с неразрешено използване на записи на аудио-

визуални произведения, включени в програма „ТВ+”.  

„ТВ+” е аудио-визуална медийна услуга (телевизионна програма) с политематичен 

профил, национален обхват на разпространение, която се създава и предоставя за 

разпространение от Розенфелд и Ко АД на основание на Удостоверение за регистрация ЛРР-

02-4-152-06, издадено от СЕМ. 

В съответствие с правомощията си по чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за радиото и 

телевизията (ЗРТ), с писмо изх. № РД-21-04-04-7/20.06.2017 г. Съветът е изискал от 

Розенфелд и Ко АД -  в тридневен срок от получаване на писмото, да предостави контролни 

записи на програма “ТВ+”, разпространена на 02 април 2018 г., в часовия интервал от  05.00 

ч. до 07.00 ч., и на 22 април 2018 г., в часовия интервал от 13.00 ч. до 15.00 ч. 

Писмото е получено от доставчика на 22.06.2018 г., съгласно обратна разписка -  

Известие за доставяне ИД PS 1040 07C6WJ Q. На известието са отбелязани имената и 

подписа на длъжностното лице, приело пратката. 

До изтичане на определения срок - 25.06.2016 г., записи не са предоставени. 

Към датата на съставяне на настоящия акт доставчикът Розенфелд и Ко АД също не е 

предоставил изисканите записи. 

Като до изтичане на определения от СЕМ тридневен срок – 25.06.2018 г., 

доставчикът Розенфелд и Ко АД не е предоставил изисканите контролни записи на 

разпространената на 02 и 22 април 2018 г. телевизионна програма „ТВ+”, не е спазил 

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 административнонаказателната преписка са приложени следните документи и 

материали: писмо с вх. на СЕМ № РД-21-04-04-7/11.06.2018 г., с което МК отправя искане за 

предоставяне на записи; писмо с изх. на СЕМ № РД-21-04-04-7/20.06.2018 г. до Розенфелд и 

ко АД; обратна разписка (известие за доставяне) ИД PS 1040 07C6WJ Q; покана за съставяне 

на АУАН и обратна разписка (известие за доставяне). 
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В законоустановения срок не са постъпили възражения.  

Проверка на административнонаказателната преписка установява, че производството е 

протекло в съответствие с изискванията на ЗАНН – АУАН е съставен в рамките на 

предвидения срок и съдържа изискуемите от закона 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. По 

отношение на материалния закон, приемам за безспорно реализиран състава на нарушение на 

чл. 13, ал. 3 от ЗРТ, предвиждащ задължение за доставчиците на медийни услуги да 

предоставят информация за своята дейност в предвидените от закона случаи. Касае се за 

формално по характера си нарушение, такова на така нареченото „просто извършване”, при 

което с факта на установяването му се презюмира настъпването на неблагоприятни правни 

последици, подлежащи на санкциониране с предвидената в закона санкция. 

По отношение размера на санкцията, която ще бъде наложена, считам че той следва да 

бъде определен над предвидения в ЗРТ минимален размер. С непредоставянето на 

информация, освен неизпълнение на задължение към регулатора, съгласно специалния закон, 

доставчикът е препятствал и проверка на Министерство на културата за установяване на 

нарушение на сродните на авторското права в създаваната от него програма „ТВ+“ . 

Предвид изложеното и след като проверих Акт за установяване на административно 

нарушение № НД-01-40/15.08.2018 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, и 

прецених събраните доказателства и направените възражения, 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 РОЗЕНФЕЛД И КО АД, ЕИК 202869206, със седалище и адрес на 

управление: гр. Стара Загора, ул. Цар Калоян № 36, вх. А, ап. 22, представлявано от Георги 

……. Пашов, 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 Районен съд – Стара Загора 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 

 

 

 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА С Е М 

ИВО АТАНАСОВ 

 

 

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. 

 

 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА С Е М 

ИВО АТАНАСОВ 


