
 

 

 

 

НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

№ РД-10-8/ 14.05.2019 г. 

 
Днес, 14.05.2019 г., подписаната София Владимирова Димитрова, председател 

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

на административно нарушение № НД-01-6/ 25.01.2019 г., съставен от  
, на длъжност старши инспектор в Съвета за електронни медии, при свидетели на 

установяване на нарушението  и , срещу ”БТВ 

МЕДИА ГРУП” ЕАД, ЕИК:130081393, седалище и адрес на управление: гр. София, р-н 
Триадица, Административна сграда на НДК, пл. “България” № 1, представлявано от 
Флориан Скала, Господин  Йовчев и Тонислав  Попов, за следното: 

 
На 25.10.2018 г., в административната сграда на Съвета за електронни медии (СЕМ) 

- гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, е извършена проверка на преписка, 
образувана с писмо с вх. № НД-05-94-00-338/ 15.10. 2018 г. 

Писмото съдържа сигнал от гражданка срещу предоставен за разпространение на 
15.10.2018 г. от 10.00 до 12.00 ч. в програма bTV COMEDY филм „Петдесет нюанса черно” 
с дублаж на български език. 

Доставчик на аудиовизуалната услуга (телевизионна програма) bTV COMEDY e 
БТВ Медиа Груп ЕАД. 

С оглед извършване на проверка за съответствие с разпоредбите на Закона за 
радиото и телевизията (ЗРТ), от дружеството е изискана информация – предоставяне на 
записи на програма bTV COMEDY, предоставена за разпространение на 15.10.2018 г. в 
интервала от 08.00 ч. до 14.00 ч. Писмото с изх. № НД-06-21-00-83/ 21.11.2018 г. е 
получено от БТВ Медиа Груп ЕАД на 26.11.2018 г., видно от обратна разписка 
(известие) № ИД PS 1040 07C29 N на Български пощи ЕАД. 

В указания от СЕМ тридневен срок доставчикът не е предоставил изисканите 
записи. 

Като не е предоставил записи на програма bTV COMEDY до изтичане на 
предвидения срок – 29.11.2018 г., доставчикът БТВ Медиа Груп ЕАД 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 
гражданка с вх. № НД-05-94-00-338/ 15.10.2018г.; 2. Писмо до БТВ Медиа Груп ЕАД изх. 
№ НД-06-21-00-83/ 21.11.2018 г. с искане за предоставяне на контролни записи от 
програма bTV Comedy; 3. Обратна разписка (известие за доставяне) № ИД PS 1040 07C729 
N на „Български пощи” ЕАД; 4. Покана за съставяне на АУАН с изх. на СЕМ № НД-05-94-
00-338 (18)/ 03.01.2019 г. + обратна разписка за получаването ѝ; 5. Писмо до кмета на р-н 
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Триадица с изх. на СЕМ № НД-05-94-00-338/ 30.01.2019 г.; 6. Писмо от кмета на р-н 
Триадица с вх. на СЕМ № НД-05-94-00-338 (18)/ 03.04.2019 г.; 7. Пълномощно. 

Постъпило е писмено възражение с вх. № НД-05-94-00-338 (18)/ 06.03.2019 г. от 
упълномощен представител на доставчика, в което се отрича извършването на нарушение. 
Излагат се аргументи, че предоставянето на записи от програма не представлява 
информация по смисъла на понятието „информация”. Твърди се също, че за доставчика не 
се предвижда задължение всякога да предоставя записи на регулатора, а това е възможност 
единствено и само в хипотезата на предоставянето на материали по чл. 14, ал. 1 от ЗРТ при 
поискване от страна на СЕМ във връзка с осъществяването на функциите му по надзор. 
Излагат се доводи, че не е посочена причината за изискване на конкретните записи. 
Алтернативно се моли случаят да бъде приет за маловажен и да бъде приложена 
разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН. 

След като на основание чл. 52, ал. 4 от ЗАНН проверих АУАН № НД-01-6/ 
25.01.2019 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 отсъствието на представител 
на дружеството и е връчен чрез общинската администрация на СО – район Триадица. 
Доставчикът е реализирал правото си на защита, подавайки писмено възражение срещу 
акта. 

АУАН е законосъобразен и от материалноправна страна. Безспорно установено в 
случая е, че доставчикът не е предоставил на СЕМ искания запис на програмата нито в 
указания в писмото на СЕМ срок, нито на по-късен етап. Не споделям доводите, изложени 
във възражението, че записите на програмата не представляват „информация” по смисъла 
на ЗРТ, нито пък че доставчиците не са длъжни винаги да предоставят на Съвета такава. 
Съгласно чл. 13, ал. 3 от ЗРТ доставчиците предоставят информация за своята дейност в 
предвидените от закона случаи, а правомощието на СЕМ да изисква такава е предвидено в 
чл. 14, ал. 4 от ЗРТ, съгласно който Съветът за електронни медии може да изисква от 
доставчиците на медийни услуги материали, както и да прави на място проверки, свързани 
с осъществяването на надзора по спазване на закона. В писмото, с което е изискан запис от 
доставчика, изрично е посочено, че искането е свързано с правомощията на СЕМ по чл. 32, 
ал. 1 от ЗРТ, едно от които е именно осъществяването на надзор върху дейността на 
доставчиците на медийни услуги. 

По отношение на искането случаят да бъде приет за маловажен, намирам същото за 
неоснователно, доколкото доставчикът не е изложил никакви аргументи за невъзможност 
да предостави искания запис, а единствено оспорва правомощията на СЕМ да изиска такъв 
– практика, която е прилагана многократно през годините и никога не е била поставяна 
под съмнение. Аргументът, че програма bTV Cinema се разпространява само по кабел, 
поради което е с ограничена аудитория, е неотносим към процесното нарушение, 
доколкото за регулаторния орган изобщо липсва възможност да се запознае с конкретното 
съдържание, излъчено на датата, за която е поискан записа. 

Предвид горното и на основание чл. 126, ал. 1 във връзка с чл. 127, ал. 2 от 

Закона за радиото и телевизията 
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П О С Т А Н О В Я В А М: 
 

НАЛАГАМ на „БТВ МЕДИА ГРУП” ЕАД, ЕИК:130081393, седалище и адрес на 
управление: гр. София, р-н Триадица, административна сграда на НДК, пл. “България” № 
1, представлявано от Флориан Скала, Господин  Йовчев и Тонислав  
Попов, имуществена санкция в размер на 3000 (три 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 

 
 

 

 
 




