НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ РД-10-36/ 06.12.2016 г.
Днес, 06.12.2016 г., подписаната Мария … Стоянова, председател на Съвета за
електронни медии, разгледах и проверих преписка по Акт за установяване на
административно нарушение № НД-01-36/ 23.08.2016 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, със седалище и
адрес на управление: гр. София 1463, СО – район Триадица, пл. България № 1,
Административната сграда на НДК, представлявано от Павел … Станчев, ЕГН …, заедно с
един от останалите двама изпълнителни директори Едмунд … Аппелт, ЛНЧ … и Давид
Щепан, ЛНЧ …, за следното:
На 15.06.2016 г. в програма „БТВ“, създавана и разпространявана от търговския
доставчик на медийни услуги “БТВ Медиа Груп” ЕАД, в предаването “Тази сутрин” е
излъчено следното съдържание:
Антон Хекимян открива сутрешния блок “Тази сутрин” в 06.30 часа с думите:
“Здравейте! Това, за което ще си говорим по време на цялото предаване е вчерашната
трагедия, която потресе не само всички, които се занимават с художествена гимнастика,
нашия национален отбор, който отива за европейското в Израел, но преди всичко случая и
това, че от МВР потвърдиха, че Цветелина Стоянова, едно от златните ни момичета, е
опитала да се самоубие.”
Участници и гости в предаването, които представят своята теза и коментират
трагедията с Цветелина Стоянова са Димитър Тасев, спортен журналист от БТВ, Илияна
Раева, президент на БФХГ – по телефона от Тел Авив, Нешка Робева, треньор по
художествена гимнастика за това, какво може да пречупи психиката на спортиста.
Разговорите в студиото и предварително заснетите материали са покрити с картина от
тренировките на момичетата в зала, участията им в състезания, снимки на Цветелина
Стоянова в близък план. Водеща новина в новинарските емисии (на всеки 30 минути) и в
анонсирането на съдържанието на сутрешния блок е “тежък инцидент със световната ни
шампионка по художествена гимнастика Цветелина Стоянова”. От три часа ефирно време
на предаването “Тази сутрин”, близо един час (51 минути и 35 секунди) на зрителите се
предоставя информация за характера, навиците, семейството, психологическото и
физическо здраве на Цветелина Стоянова.
07:13:00 А. Хекимян: Сега трябва да си говорим за спорт, но със сигурност ще
говорим за един трагичен инцидент ... Димитър Тасев е при мене...(Дали тя се е отказала,
дали нещо друго се е случило, дали нещо е пречупило психиката ѝ, за да постъпи по този
начин, ще разберем от самия него. Ще бъде и Нешка Робева, за да разберем наистина пък,
дали е имало някакви проблеми в националния ни отбор.).
Д. Тасев: ... В момента тя е в реанимацията на Пирогов, след като вчера претърпя
няколко часова животоспасяваща операция. Фактите до момента са, че няколко часа след
като националния ни отбор по художествена гимнастика замина, ние вчера ги изпратихме
от летището, тя е направила опит за самоубийство като е скочила от 6-ия етаж в жилищна
сграда, в столичния квартал “Надежда”. Това е голяма трагедия за Цвети, голяма лична

трагедия за хората около нея... Фактите, които знаем до момента са, че Цветелина Стоянова
е била в, така да се каже, в много тежко лично състояние в последните няколко дни. Самата
тя е отказала да замине на европейско първенство и с това да приключим спекулациите, че
от треньорския щаб не са я взели и от това се е разочаровала. Самата тя е отказала и до
последно са я молили да отиде да играе на състезанието, но тя категорично е отказала. Не
се е чувствала добре, не се чувствала силна и не се чувствала уверена в себе си...
А. Хекимян: Какво е отключило това нещо да сложиш край на живота си? Нещо
лично, любовна драма, какво?
Д. Тасев: ...искам да ти разкажа за тези момичета. Аз ги следя много близо в
последните три години. С тях съм много често на тренировки и т.н.
А. Хекимян: Да, много пъти когато показваме момичетата, ти си при тях. Какво ти е
впечатлението от нея?
Д. Тасев: Цветелина е най-затвореният човек в този ансамбъл, най-затворената от
петте, която се изолира сама по много начини. Ако ти прави впечатление, много често на
интервютата, които правя с тях аз ги нареждам петте една до друга. Тя винаги застава найоткрая на групата и няма път, всеки път преди да започнем разговора да се записва пред
камера, тя всеки път ми казва: ”мене нали няма да ме питаш нищо.”, т.е. тя ме
предупреждава, че не иска да говори. Разбира се, аз след това и задавам безобиден въпрос,
елементарен, на който тя разбира се, отговаря. Не се прави на интересна, но самият факт
показва, че тя е малко по-затворена,...по-свита. Комуникира основно само с едно момиче от
ансамбъла, с другата Цветелина. Не е от най-разговорливите. Разбира се, това няма нищо
лошо. Нищо лошо няма в това, но всички тези аспекти правят психологическия ѝ профил.
(този словесен портрет е покрит с кадри от блока, близък план на табелата “бл. 319”, нейни
снимки)... ...Цветелина губи майка си преди 10 години, когато е била на 12 и след това
започва да се трупа едно огромно напрежение в нея, в личния ѝ живот, в семейството ѝ.
Съчетано с огромното напрежение, пред което са изправени тези момичета в залата - те са
основният фаворит на България за спечелване на медал от Олимпийските игри. И тези два
фактора са направили така, че в един даден момент Цветелина да не издържи. В последните
седмици, тя нееднократно е повтаряла, че напрежението и идва в повече. Дори имаше един
момент, дни преди световната купа в София, когато тя получи безобидна контузия на
тренировка – заболя я глезена – и участва на световната купа. Момичетата спечелиха два
златни медала и това беше голяма радост. Но тази лека травма е станала причина тя да се
притеснява още повече и да изпитва чувство за вина, затова че може да провали
момичетата. Не толкова, че може да провали себе си, колкото че може да провали
момичетата... Ние с теб сега правим плахи опити да направим някакъв психологически
портрет, като навързваме детайли от поведението на нея, но този отбор има спортен
психолог...
А. Хекимян: Успя ли да се видиш с приятеля на Цвети?
Д. Тасев: Всички нейни роднини, брат ѝ, който е бивш национален състезател по бокс,
участник на световно първенство, баща ѝ, баба ѝ, приятелят ѝ, футболистът на Левски,
Александър Любенов, всички те бяха вчера в Пирогов. Бяха в ужасно състояние. Сашо
постоянно приемаше успокоителни, не беше на себе си. Съвсем нормално, разбира се, беше
да откажат да говорят и да коментират... Това, което знаем е, че Цвети е живяла на няколко
места в София – ту е била при него, ту е била при баба си, ту в хотелската част, където
живеят на стадион “Раковски”. Инцидентът се е случил в апартамента на баба ѝ вчера.
А. Хекимян: Да, но тя е успяла да нареди така факторите и събитията около
вчерашния ден, че да няма хора при себе си. Дори е изпратила баба си, това което пък
разбираме и от думите на полицията.
Д. Тасев: Да. Планувала го е поне няколко часа по-рано. След като приятелят ѝ е бил в
този момент на стадион “Г. Аспарухов”, където е уреждал лични дела с футболния Левски.
Изпратила е баба ѝ, или по скоро изчакала е баба ѝ да излезе и точно тогава е направила
тази крачка да скочи от 6-ия етаж. Дали това е първият опит за самоубийство, не може да
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кажем. Защото вчера пред Пирогов се появиха и други версии, но това са силно
неофициални. Но това, което знаем, че тя наистина се е чувствала изключително зле в
последните три дни и здравословният проблем, за който Ина Ананиева вчера говореше на
летището, всъщност се оказва не обикновена контузия и травма, а нещо много по-сериозно.
Стискаме палци Цвети да се оправи. Приета е в много тежко състояние вчера в болницата,
но за щастие е била контактна. Успяла е да проведе диалог с докторите . Да им каже какво е
направила. Разбира се, без да назовава причина защо го е направила...
А. Хекимян: ...По-късно ще говорим и с Нешка Робева, ще се включим на живо от
Пирогов, за да разберем какво е актуалното състояние на Цвети сега.
Диалогът между двамата водещи почти през цялото време е покрит с кадри на
Цветелина Стоянова от тренировки с отбора, снимки от нейни участия, от награждавания и
кадри на бл. 319 в кв. Надежда, където се е случил инцидента.
08:05:25 А. Хекимян: Включваме на живо Илиана Раева от Израел... Всички се питаме
каква може да е причината Цвети да скочи от шестия етаж, госпожо Раева?
И. Раева: Само тя и един Господ зная какво е било в главата на това дете за да направи
такова нещо. Това е, което мога да кажа.
А. Хекимян: Имаше ли проблеми? Имаше ли нещо, което да е провокирало това
действие, нещо, което да е отключило? Тревожна ли беше последните дни?
И. Раева: Цвети последния месец, не последните дни, повече от месец и половина,
още преди световната купа започна да дава индикации, че не иска да тренира повече. Това е
едно дете, което безкрайно много е обгрижвано. Безкрайно много, както всички разбира се,
в националния отбор. Никаква причина видима, невидима не е имала. Тя живее с нас в поголямата част от времето. Има една прекрасна баба, която непрекъснато се грижи за нея,
един брат, който страшно много я обича и разбира се, нейния приятел Александър, който
безкрайно много я обича и се грижи за нея. Изобщо, тя не е имала никакъв, никога не имала
причина за каквото й да било да изпадне в състояние да иска да спре, да се откаже от
гимнастиката.
А. Хекимян: Дайте да изясним нещо – тя ли не желаеше да дойде с Вас, какъв е
проблема? Какво изтъкна като проблем, защото спекулациите са много.
И. Раева: ...Цвети Стоянова категорично отказа да тренира, това е. Тя дори отказа да
пътува и за световната купа в Испания. Всичко това стана след световната купа в София,
когато тя каза, че не иска повече да се състезава. Не дава основна версия защо не иска да се
състезава. Казваше, че не може да спи добре. Направихме всичко каквото ни е по силите. И
с докторите, пълни изследвания й се направиха. Оказа се, че няма абсолютно никакъв
проблем, че е абсолютно здрава. Пълни изследвания й се направиха още във Варна.
Казваше, че я боли корема и не може да спи вечер.
А. Хекимян: Как се опитвахте да й помогнете? Какво беше психическото й състояние?
И. Раева:...Тя категорично отказваше да тренира. Съвсем нормално и естествено е
никой да не приеме това нейно желание за сериозно, защото остават три месеца до
Световното първенство и оставаха три дни до европейското, на което сме ние в момента. Тя
поиска да разговаря с мене и дойде в Министерството, във Федерацията като категорично
каза и ме помоли: “Госпожо, моля Ви се да разберете, не искам. Не мога да се справя.” И аз
я попитах: “Страх ли те е? В крайна сметка не всичко е художествена гимнастика, не
всичко е спорт. Толкова много си постигнала”. Толкова много, знаете, обичам тези деца.
Специално тя е израснала в клуба ми. Нея я сполетя голямо нещастие. Майка й почина,
когато беше много мъничка и затова и отношението към нея беше по-специално.
А. Хекимян: Чувстваше ли се виновна за това?
И. Раева?: Тя първо категорично отказваше и казваше, че не може да тренира. След
като аз се обадих и казах на треньорката, че трябва да направим всичко възможно за да я
убедим, че няма от какво да се страхува. Тя дойде вкъщи. И спа една вечер вкъщи. Беше

Наказателно постановление № РД-10-36/ 06.12.2016 г.

3

добре. Изобщо нямаше проблем. Почувства се много добре. Ина каза, че е тренирала добре.
След което, след обяда е казала, че въпреки това не иска да играе, т.е. и ние, и децата
(момичетата), след което остана една вечер с Ина Ананиева и отиде в тяхната къща.
Опитвахме се да разберем каква е причината. Тя няма никаква причина. Нито с приятеля си,
нито с момичетата. Шампионка е, печелила е! Така! След което момичетата направиха и
невъзможното да я върнат в отбора. Върнаха я. Но тя пак на следващата тренировка каза:
„Не, моля Ви се, не искам повече да участвам и не искам да играя”. Тогава помощник
треньора ни, Даниела Велчева, на тренировката заедно с Ина са ѝ казали, понеже оставаха
два дни, са ѝ предложили тя да пътува с нас, но тя категорично е отказала.
А. Хекимян: Имала ли е проблем в семейството, който да е провокирал това, да е
засилил тази тревожност, тази психическа нестабилност?
И. Раева: Ами, не. Брат ѝ е така безкрайно грижовен. Два пъти се видяхме с брат ѝ,
който беше много притеснен. И просто всички решихме, че след като тя няма такова
желание да тренира повече, единственото, което може да правим е само да ѝ помагаме и да
се опитаме тя по най-бързия начин да излезе от ситуацията. Тя наистина беше много
разстроена, но нямаше, но аз пак казвам, тя няма причина заради, която да е разстроена.
А. Хекимян: Свито момиче ли беше? Бешe ли така, не толкова общителна с другите?
Това, което ни разказаха и колегите, че дори не искала да дава интервюта. Винаги се е
пазила от камери и от публичност. Грижите се за нея и сте общо взето като нейна майка,
след като тя е загубила майка си на 12 години. През целия този период, тя като какъв човек
израсна пред очите Ви?
И. Раева: Едно прекрасно весело момиче. Тя не била момиче, коетo да е имало
някакви проблеми. Била е по-чувствителна, притеснявала се е, но не е единствената. И
другите са се притеснявали, когато са имали сериозни състезания, но не до такава степен.
Това е чисто спортно вълнение, преди стартово вълнение, което не е. По никакъв начин не
ни давала повод да мислим, че може да се случи нещо такова.
А. Хекимян: Тежките тренировки, обвиненията за това, че знаем колко наистина труд
полагат тези момичета, колко много се изисква от тях по време на тренировка.
И. Раева: Това са пълни абсурди. Тежки тренировки не е имало в така степен, че да се
затормозят децата, че да бъдат зле и в никакъв случай не е имало такова нещо...
И. Раева: Искам да се спрат с тези спекулации, че била гонена. Това са толкова грозни,
гнусни, ужасни неща, които се говорят. Цвети е била обсипвана единствено и само с любов.
Цвети няма никаква причина, нито от гимнастиката, нито от хората в семейството, с които
живее, нито от любимия си приятел за да се чувства по този начин.
Отново за покритие на разговора са ползвани кадри с Цветелина Стоянова.
08:35:45 Включване на живо от УМБАЛСМ “Пирогов”
А. Хекимян: Здравей, казвам на Кристина Газиева. Как е Цвети?
К. Газиева: ..Както вече е известно вчера световната шампионка беше приета в много
тежко състояние тук, в болница Пирогов. След това ѝ беше проведена животоспасяваща
операция, но тя остана в тежко състояние. Беше преместена в реанимация. Дали
състоянието й към този момент се подобрява ще разберем от доц. Д-р Стоян Сопотенски,
зам. Директор по лечебната дейност тук, в болницата.
С. Сопотенски: При пациентката е проведена една коремна операция, съчетана травма
гърди и корем. В централна реанимация, на задължителна апаратна вентилация. Извън
седация е, контактна. Засега не може да бъдат давани някакви особени прогнози. Твърде
рано е след травмата. Височинна травма от такъв тип може да донесе всякакви
непредвидими последствия.
К. Газиева: Тоест, можем да твърдим и към този момент, състоянието ѝ остава тежко,
както беше вчера с опасност за живота?
С. Сопотенски: Засега е стабилизирана, но пак ще повторя, тя е с тежка гръдна и
коремна травма.
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К. Газиева: Колко време продължи операцията и очакват ли се нови интервенции от
тук нататък?
С. Сопотенски: На този етап не се очакват нови интервенции. Операцията е
продължила някъде около два часа. Извършена е от екип на първа хирургия.
К. Газиева: Много Ви благодаря, д-р Сопотенски, за актуалното състояние на Цвети
Стоянова. Както разбрахме състоянието ѝ остава тежко, но към този момент тя вече е
контактна.
По време на прякото включване, екранът е разделен на две части по вертикала и
вдясно е д-р Сопотенски, а вляво се излъчват кадри от снимки на Цветелина и
награждаване с купи от участия на отбора с нейно участие.
08:43:30 А. Хекимян: “Тази сутрин” продължава. Нешка Робева е при мене.
Здравейте! (Н.Р.: Здравейте). Трудно се говори за този случай и цяла сутрин го правим, но
каква може да е причината? И цяла сутрин се питаме наистина, каква може да е причината
Цвети да постъпи по този начин.
Н. Робева: Аз не съм специалист. Слушах Илиана какво говори. Това е истина, което
тя каза. Вие би трябвало да поканите психиатър, защото по една случайност аз се грижих за
човек в тежка депресия и според мен това си е депресия, която обикновено завършва така...
За мене това е една отключена депресия, което в момента се смята като бич на 21 век.
Скоро едно дете в Пазарджик посегна на живота си.
А. Хекимян: Макар, че Илиана каза, че е нямала депресия. Водили са я на лекар,
водили са я на специалист. Опитвали са се по всякакъв начин да…
Н. Робева: Не, водили са я на психолог-диагностик. На психиатър не са я водили, но
те не могат да знаят това... Самата аз бях състезател и преди всяко състезание исках да
избягам и казвах, че това ми е последното състезание. И затова е много тежко за един
треньор да отличи предстартовото състояние – дали апатия, дали треска от една такава
депресия. Това не може да се отличи... Разберете, това е заболяване, това е болест, това е
тежка болест.
08:50:17 Н. Робева: ...Вярвайте, аз пак Ви казах, ние сме се хващали за гушата защо
няма конкуренция тоя отбор. Илиана наистина искаше да съхрани тяхната психика. Така че
не може да се обвинява ръководството, не може да се обвиняват треньорите. Дайте да им
дадем малко спокойствие, малко вяра в това, което правят... Нека да се спре с това ровене,
търсене на сензация, нека да се помолим за това дете сега...
А. Хекимян: Познавахте ли Цвети повече?
Н. Робева: Честно казано, не толкова. Аз я знам като детенце, когато почина нейната
майка и тогава си спомням, че Илиана пое специално закрилата ѝ. Тя беше вече в нейния
клуб.
Така описаното аудио-визуално съдържание разпространява в подробности
информация (с картина и звук) около инцидента и личността на Цветелина Стоянова,
разкрива данни от семейния живот и здравния статус на младата жена. Без нейно съгласие
се правят достояние на публиката адресите, където живее, семейното положение, данни за
физическото и психическото ѝ здраве- “...дали нещо е пречупило психиката ѝ, ...Цветелина
е най-затвореният човек в този ансамбъл... Цвети не е от най-разговорливите...(Прави
психологически профил на Цветелина)... Цвети губи майка си преди 10 години, когато е
била на 12 и след това започва да се трупа едно напрежение в нея, в личния ѝ живот, в
семейството ѝ. ...Това, което знаем, е че Цвети е живяла на няколко места в София – ту е
била при него, ту е била при баба си, ту в хотелската част, където живеят на стадион
Раковски. Инцидентът се е случил в апартамента на баба ѝ вчера...”
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Като е излъчил на 15.06.2016 г., от 06:30 часа до 09:30 часа описаното съдържание в
предаването “Тази сутрин” в тв програма “Б ТВ”, доставчикът на медийни услуги “БТВ
Медиа Груп” ЕАД е нарушил забраната за създаване и предоставяне за разпространение на
предавания, съдържащи информация, свързана с личния живот на гражданите, без тяхно
съгласие,
с което е нарушен чл. 16, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията.

Към административнонаказателната преписка са приложени следните документи и
материали: 1. 1 бр. CD със запис на програма “Б ТВ”, излъчена на 15.06.2016 г. от 06:30 ч.
до 09:30 ч.; 2. Покана до „БТВ Медиа Груп” ЕАД за съставяне на акт за установяване на
административно нарушение изх. № НД-02-19-00-140/ 11.08.2016 г. и обратна разписка за
получаването ѝ; 3. Писмо до кмета на район Триадица, СО, изх. № НД-02-19-00-140/
24.08.2016 г.; 4. Писмо от кмета на район Триадица с вх. № НД-02-19-00-140/ 14.10.2016 г.;
5. Пълномощни – 2 бр.
Постъпило е възражение с вх. № НД-02-19-00-140/ 14.10.2016 г. от упълномощен
представител на доставчика, в което се отрича извършването на нарушението. Изложени са
следните доводи срещу акта: в АУАН не е описана цялата фактическа обстановка, а именно
цялото съдържание на излъчените материали в предаването. Тенденциозно е описано само
съдържание, което субективно е тълкувано от актосъставителя като разпространение на
данни от личния живот, без ясно да са посочени с кои факти и обстоятелства е извършено
нарушение на чл. 16, ал. 1 от ЗРТ. Игнорирано е обстоятелството, че предаването е „на
живо” и редакционната намеса на доставчика е минимална. Не е взето предвид, че
цитираната информация вече е била публично разгласена от други източници, включително
близки и роднини на Стоянова, или от държавни институции. Освен това, Цветелина
Стоянова като състезател по художествена гимнастика, участваща дълги години в
националния отбор и спечелила отличия за страната, е публична личност и съгласно чл. 16,
ал. 2 от ЗРТ съобщаването на информация от публичен интерес, свързана с личния живот
на лицето, е допустима. В конкретния случай представената информация не цели уронване
на честта и достойнството на Цветелина Стоянова, а е информация в публичен интерес, тъй
като касае инцидент, който е станал с лицето и то точно преди и във връзка с друго събитие
от обществен интерес – Европейското първенство по художествена гимнастика.
Информацията за инцидента е официално представена на 14.06.2016 г. от органите на
разследване, включително и мястото на инцидента. Изцяло субективна е направената от
актосъставителя констатация за изнесени данни за психическото здраве на лицето,
посредством личното мнение и възприятие на журналиста Димитър Тасев. Изложеното е
единствено и само лично наблюдение на журналиста, а не съдържа информация от и за
личния живот на Цветелина Стоянова.
Намирам възраженията за неоснователни. Съгласно § 1, т. 21 от ДР на ЗРТ, личен
живот е животът на човек в семеен, здравен и сексуален аспект. Съгласно чл. 16, ал. 1 от
ЗРТ, доставчиците на медийни услуги не могат да създават и предоставят за
разпространение предавания, съдържащи информация, свързана с личния живот на
гражданите, без тяхно съгласие. Ал. 2 на същата разпоредба допуска, че доставчиците
могат да се включват в предаванията си информация в публичен интерес относно личния
живот на граждани, осъществяващи правомощия на държавни органи, или на граждани,
чиито решения имат влияние върху обществото, както и когато по отношение на лицето
има влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер (ал. 4). В конкретния
случай Цветелина Стоянова нито е лице, което осъществява правомощия на държавен
орган, нито лице, чиито решения имат влияние върху обществото. Информацията, излъчена
в предаването, в голяма част касае личния ѝ живот в семеен и здравен аспект. Коментира
се, че тя е имала лични проблеми, че е била „най-затвореният човек” в ансамбъла, че е
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неразговорлива, което правело „психологическия ѝ профил”; че на 12 години е загубила
майка си и от тогава е започнало да се трупа огромно напрежение в нея, в личния ѝ живот, в
семейството ѝ; че изпитвала чувство за вина затова, че може да провали момичетата при
една контузия; споменато е името на приятеля ѝ и че тя е живеела ту при него, ту при баба
си; че я боляло корем и не е можела да спи, заради което са ѝ правени пълни изследвания;
че е била тревожна, психически нестабилна, много разстроена без да има причина; че са я
водили на психолог-диагностик; че е възможно да е страдала от депресия. Всички тези
аспекти от живота на Цветелина Стоянова са строго лични, те не са били известни до този
момент на обществото, тъй като става ясно, че самата тя категорично не е желаела
публичност. Безспорно е също така, че липсва съгласие на лицето за разпространяване на
информация, свързана с личния му живот. Поради изложеното считам, че е налице
констатираното с АУАН нарушение на чл. 16, ал. 1 от ЗРТ.
Предвид горното и след извършената проверка на Акт за установяване на
административно нарушение № НД-01-36/ 23.08.2016 г. с оглед неговата
законосъобразност и обоснованост, и преценка на 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 “БТВ МЕДИА ГРУП” ЕАД, ЕИК 130081393, със седалище и адрес на
управление: гр. София 1463, СО – район Триадица, пл. България № 1, Административната
сграда на НДК, представлявано от Павел … Станчев, ЕГН …, заедно с един от останалите
двама изпълнителни директори Едмунд … Аппелт, ЛНЧ … и Давид Щепан, ЛНЧ …,
имуществена санкция в размер на 3000 (три хиляди) лева за нарушение на чл. 16, 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 СЕМ
МАРИЯ СТОЯНОВА

Определям срок за доброволно изпълнение – 7 дни от влизане в сила на
наказателното постановление.
В случай на неизпълнение преписката ще бъде изпратена на публичен изпълнител
или на ЧСИ за предприемане на действия за принудително събиране по реда на ДОПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ
МАРИЯ СТОЯНОВА
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