НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ РД-10-100/ 21.07.2015 г.
Днес, 21.07.2015 г., подписаният Георги Лозанов …….., председател на Съвета за
електронни медии, разгледах и проверих преписка по Акт за установяване на
административно нарушение № НД-01-152/ 11.06.2015 г., съставен от .….., на длъжност
старши инспектор в Съвета за електронни медии, при свидетели на установяване на
нарушението ……. и ……, срещу “БГ САТ” АД, ЕИК: 123092763, седалище и адрес на
управление: гр. Стара Загора 6000, бул. “Цар Симеон Велики” № 100, ет. 3, офис 317,
представлявано от Мариана …… Димитрова, ЕГН ……., за следното:
“БГ САТ” АД е доставчик на линейни медийни услуги, който притежава
Удостоверениe за регистрация за извършване на телевизионна дейност ЛРР-02-4-007-02 (1)
за телевизионна програма “ЕФ+”, с политематичен профил, национален обхват и способ на
разпространение – чрез кабелни електронни съобщителни и спътникови мрежи.
На 15.05.2015 г., в Съвета за електронни медии – гр. София, бул. „Шипченски
проход” № 69, при извършване на служебна проверка е установено следното:
“БУЛСАТКОМ” АД, съгласно договор за абонаментно предоставяне на DTH услуги
№ БФ-21-08, сключен на 09.09.2014 г., доставя на СЕМ телевизионни програми. В пакета от
програми са включени телевизионните програми “Филм +” Film Plus и “ЕФ+”, удостоверено
и с констативен протокол от 26.02.2015 г. на помощник нотариус И.Ш.
Съгласно записи от Интегрирана система за мониторинг на СЕМ, направени на
17.03.2015 г. за програми “Филм +” Film Plus и “ЕФ+”, съдържанието на програмите е
следното:
Програма “Филм +” Film Plus с графичен знак (film+), излъчена на 17.03.2015 г. от
06.59 часа до 12.59 часа:
06:59 ч. – продължение на френския филм “Светлите дни предстоят”;
08:30 ч. – български игрален филм “Перипетия”;
10:20 ч. – представяне (анонс) на филми;
10:28 ч. – кампания на Български червен кръст “Да дарим топъл обяд”;
10:29 ч. – реклама “TrueStory - Hollywood Lights, събитие със специална шоу
програма”;
10:30 ч. – американски игрален филм “Космополис”;
12:14 ч. – представяне (анонс) на филми;
12:24 ч. – реклама “Булсатком ТВ – достъпно за всеки от вас, където и да сте”;
12:25 ч. – игрален филм “Стая в Рим” – до края на записа 12:59 ч.
Програма “ЕФ +” с графичен знак (F+), излъчена на 17.03.2015 г. от 06:10 часа до 13:10
часа:
06:10 ч. – продължение на тенис мъже – ATP World Tour;
06:12 ч. – представяне (анонс) на филми;
06:15 ч. – ATP 1000 World Tour, тенис мъже двубой между Джокович и Винйолас;
07:12 ч. – реклама “Булсатком ТВ – достъпно за всеки от вас, където и да сте”;
07:13 ч. – представяне (анонс) на спортни събития;

07:14 ч. – продължение ATP 1000 World Tourq, тенис мъже двубой между Джокович
и Винйолас;
07:50 ч. – реклама “TrueStory - Hollywood Lights, събитие със специална шоу
програма”;
07:51 ч. – кампания на Български червен кръст “Да дарим топъл обяд”;
07:53 ч. – European Tour (европейски турнир по голф), Южна Африка – терен Източен
Лондон;
12:27 ч. – реклама “TrueStory - Hollywood Lights, събитие със специална шоу
програма”; “Булсатком ТВ – достъпно за всеки от вас, където и да сте”;
12:28 ч. – кампания на Български червен кръст “Да дарим топъл обяд”;
12:29 ч. – ATP 1000 World Tour, тенис мъже двубой между Феррер и Томич – до края
на записа 13:10 ч.
Допълнително е извършена проверка в интернет страницата на “БУЛСАТКОМ” АД
(www.bulsat.com), където в категория: ТЕЛЕВИЗИЯ в пакет “СТАНДАРТЕН - икономичен
+” фигурира телевизионна програма “Film Plus” и в пакет “ПРЕМИУМ – пакет стандартен
+” фигурира телевизионна програма “ЕФ+”, които се предлагат на абонатите на
дружеството.
При справка в Публичния регистър на СЕМ е констатирано, че в раздел Първи е
вписана телевизионната програма „ЕФ+” (графичен знак F+), която се създава и предоставя
за разпространение от доставчика на медийни услуги “БГ САТ” АД.
До 17.12.2013 г. програмата е била с наименование “Филм +”, когато с Решение №
РД-05-241/ 17.12.2013 г. Съветът допуска изменение на регистрацията, като променя
наименованието на програмата от “Филм +” на “ЕФ +”.
Установено е и, че Съветът за електронни медии се е произнасял два пъти по
подадени от “БГ САТ” АД заявления за регистрация за медийна услуга (телевизионна
програма) с наименование „Филм+”:
- с Решение № РД-05-13/ 14.01.2014 г. е постановил отказ по подадено заявление за
регистрация с вх. № ЛРР-06-19-00-735/ 15.11.2013 г.
- с Решение № РД-05-34/ 06.03.2014 г. е постановил отказ по подадено заявление за
регистрация заявление с вх. № ЛРР-06-19-00-21/ 30.01.2014 г.
Към датата на извършване на проверката 15.05.2015 г. СЕМ не е постановявал
решение за регистрация на “БГ САТ”АД за създаване и предоставяне за разпространение
на телевизионна програма с наименование “Филм +”, съответно и в Публичния регистър
воден от Съвета не е вписана програма с такова наименование.
ЗРТ предвижда регистрационен режим за лицата, които желаят да създават радио–
или телевизионни програми (чл. 125а, ал. 1). Чл. 126в, ал. 2 от ЗРТ забранява без
регистрация да се предоставят услуги за разпространение на програми.
Като предоставя за разпространение без регистрация програма с наименование
“Филм +” Film Plus “БГ САТ” АД е нарушило чл. 125а, ал. 1, във връзка с чл. 126в, ал. 2
от Закона за радио и телевизия.
Към преписката са приложени следните писмени документи и материали:
1. 2 (два) бр. DVD със записи на програма “Филм +” Film Plus от 17.03.2015 г. (в
АУАН е допусната техническа грешка и годината и написана 2013 г.) и програма “ЕФ+” от
17.03.2015 г.;
2. Копие на договор с № БФ-21-08/ 09.09.2014 г., сключен между СЕМ и
“БУЛСАТКОМ” АД;
3. Копие на Констативен протокол от 26.02.2015 г. на помощник нотариус И. Ш.;
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4. Разпечатка от интернет страницата на “БУЛСАТКОМ” АД със списък на
излъчваните програми в гр. София, включващ програмата “Филм +” Film Plus и “ЕФ+” от
13.05.2015 г.;
5. Разпечатка от Публичния регистър на СЕМ за доставчика “БТ САТ” АД и
създаваните от него програми от 15.05.2015 г.
6. Копие от решение на СЕМ № РД-05-241 от 17.12.2013 г. относно изменение
наименованието на програма “Филм +” на “ЕФ+”;
7. Копие на писмо от СЕМ до “БУЛСАТКОМ” АД с изх. № ЛРР-13-34-00-10/
26.03.2015 г., с искане на информация на основание чл. 125в, т. 1 от ЗРТ;
8. Копие от отговор от “БУЛСАТКОМ” АД с вх. № ЛРР-13-34-00-10/ 03.04.2015 г. с
приложено Писмо за съгласие от “БГ САТ” АД;
9. Копие на писмо от СЕМ до “БУЛСАТКОМ” АД с изх. № ЛРР-13-34-00-10/
20.04.2015 г., с искане на информация на основание чл. 125к, ал. 6, т. 5 от ЗРТ;
10. Копие от отговор от “БУЛСАТКОМ” АД с вх. № ЛРР-13-34-00-10/ 29.04.2015 г.
с приложено Писмо за съгласие от “БГ САТ” АД от 27.04.2015 г.;
11. Покана за съставяне на АУАН с изх. № НД-02-19-00-166/ 27.05.2015 г. и копие
на обратна разписка, получена от „БГ САТ” АД на 05.06.2015 г.;
12. Писмо до кмета на община Стара Загора изх. № НД-02 19-00-166/ 12.06.2015 г.;
13. Писмо от кмета на община Стара Загора вх. № НД-02-19-00-166/ 29.06.2015 г.
Възражения срещу съставения акт не са постъпили.
След като на основание чл. 52, ал. 4 от ЗАНН проверих АУАН № НД-01-152/
11.06.2015 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. Спазена е
процедурата по чл. 40, ал. 2 от ЗАНН, като актът е съставен в отсъствие на нарушителя,
който след отправена покана не се е явил за съставянето му. АУАН е връчен на лицето,
представляващо дружеството, чрез общинската администрация на община Стара Загора.
С оглед на липсата на възражения от страна на дружеството, които да бъдат
обсъдени приемам, че АУАН е законосъобразен и от материалноправна страна. Безспорно
установено е, че “БГ САТ” АД разпространява програма “Филм +” (“Film Plus”) без
задължителната съгласно чл. 125а, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията регистрация. На
дружеството 2 пъти е постановяван отказ за регистрация като доставчик на аудио-визуална
медийна услуга с наименование „Филм+”, но независимо от това то я създава и предоставя
за разпространение.
Законът за радиото и телевизията предвижда налагането на имуществена санкция на
лице, което без регистрация предоставя за разпространение радио- и телевизионни
програми. По преписката са събрани достатъчно доказателства, че програма “Филм +”
(“Film Plus”) се създава и предоставя за разпространение именно от дружеството “БГ САТ”
АД.
Предвид изложеното и на основание чл. 126в, ал. 2, 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 “БГ САТ” АД, ЕИК: 123092763, седалище и адрес на управление: гр.
Стара Загора 6000, бул. “Цар Симеон Велики” № 100, ет. 3, офис 317, представлявано от
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Мариана …… Димитрова, ЕГН ……., имуществена санкция в размер на 3000 (три
хиляди) лева за нарушение на чл. 125а, ал. 1 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
ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ

Определям срок за доброволно изпълнение – 7 дни от влизане в сила на
наказателното постановление.
Настоящото да се счита за покана по смисъла на чл. 182, ал. 1 от ДОПК.
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
ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ
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