НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ РД-10-72/ 12.12.2017 г.
Днес, 12.12.2017 г., подписаната София Владимирова …, председател на Съвета
за електронни медии, разгледах и проверих преписка по Акт за установяване на
административно нарушение № НД-01-74/ 23.10.2017 г., съставен от …, на длъжност
старши инспектор в Съвета за електронни медии, при свидетели на установяване на
нарушението … и …, срещу „СТАТИС” АД, ЕИК: 833172830, седалище и адрес на
управление: гр. Стара Загора 6000, бул. „Славянски” № 45, ет. 3, представлявано от
Диляна … Дюлгерова, ЕГН … и Дамян … Георгиев, ЕГН …, за следното:
На 05.10.2017 г. в Съвета за електронни медии – град София, бул. “Шипченски
проход” № 69, при извършване на проверка е установено, че:
В Съвета за електронни медии е постъпило писмо с вх. № НД-06-21-00-273/
14.08.2017 г. от Сдружение за колективно управление на авторски права МУЗИКАУТОР,
с което сезира СЕМ, че на 08.08.2017 г. в програма „Телевизия Стара Загора” са излъчени
без уредени авторски права две музикални произведения, включени в серийния филм
„Случаите на Поаро”.
Във връзка със сигнала на МУЗИКАУТОР, с писмо изх. № НД-06-21-00-273/
28.08.2017 г., СЕМ е изискал от доставчика на медийни услуги „СТАТИС” АД да
предостави в седемдневен срок контролни записи на програма „Телевизия Стара Загора”,
излъчена на 08.08.2017 г. в часовия пояс от 10:00 ч. до 12:00 ч., както и копия на
двустранни договори за уредени авторски права за посочените в сигнала на
МУЗИКАУТОР музикални произведения.
В отговор на писмото на СЕМ, получено с обратна разписка на „Български пощи”
ЕАД № ИД PS 1040 043TNT 2 на 30.08.2017 г., доставчикът на медийни услуги
„СТАТИС” АД изпраща писмо с вх. № НД-06-21-00-273/ 13.09.2017 г., в което информира
за извършени по случая административни действия, но не предоставя на СЕМ изисканите
контролни записи.
Като до изтичане на определения от Съвета седемдневен срок – до 06.09.2017 г.,
доставчикът на медийни услуги „СТАТИС” АД не е предоставил контролни записи на
телевизионната програма „Телевизия Стара Загора”, не е изпълнил разпоредбата на ЗРТ
доставчиците на медийни услуги да предоставят 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 сдружение МУЗИКАУТОР с вх. № НД-06-21-00-273/ 14.08.2017 г., с
което уведомява СЕМ за извършено нарушение на чл. 9, ал. 1 от ЗРТ от „СТАТИС” АД;
2. Писмо на СЕМ с изх. № НД-06-21-00-273/ 28.08.2017 г., с което се изисква запис
от „СТАТИС” АД;
3. Обратна разписка от „Български пощи” ЕАД № ИД PS 1040 043TNT 2, която
удостоверява получаване на писмото на СЕМ на 30.08.2017 г.;
4. Писмо от „СТАТИС” АД вх. на СЕМ № НД-06-21-00-273/ 13.09.2017 г., с което е
изразено становище за излъчените музикални произведения, предмет на сигнала на
МУЗИКАУТОР;
5. Покана до ”СТАТИС” АД за съставяне на акт за установяване на
административно нарушение изх. № НД-06-21-00-273/ 16.10.2017 г., получена на
17.10.2017 г.
Постъпило е писмено възражение с вх. № НД-06-21-00-273/ 27.10.2017 г. от
упълномощен представител на доставчика, в което се моли да не бъде издавано
наказателно постановление, а да бъде приложен чл. 28 от ЗАНН. Като причина за
непредоставяне на изискания от регулаторния орган запис се сочи, че с отговора си от
13.09.2017 г. доставчикът е изразил становище по сигнала на МУЗИКАУТОР, като по този
начин е преценил, че е изпълнил задължението си да предостави информация за своята
дейност. Едва след получаване на поканата за съставяне на акта е установено, че с
първоначалното писмо на СЕМ е изискан и контролен запис на програмата от 08.08.2017
г. Същият е изпратен незабавно чрез куриерска служба още на същия ден – 17.10.2017 г.
След като на основание чл. 52, ал. 4 от ЗАНН проверих АУАН № НД-01-74/
23.10.2017 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, и прецених събраните
доказателства и постъпилите 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 присъствие на упълномощен
представител на доставчика и му е връчен.
АУАН е законосъобразен и от материалноправна страна. Неоснователни са
възраженията, че доставчикът е установил, че Съветът за електронни медии е изискал
предоставянето на контролен запис от програмата едва след получаване на поканата за
съставяне на акт, доколкото в същото писмо, с което е препратен сигнала на
МУЗИКАУТОР и изискано становище и копия от договори за уреждане на авторските
права за произведенията, се съдържа на първо място искането за запис. Без значение е
също така, че записът е изпратен след получаване на поканата (на 17.10.2017 г.), тъй като
поставеният от СЕМ 7-дневен срок е изтекъл на 06.09.2017 г., т.е. изисканата информация
е предоставена със закъснение от повече от 40 дни, и то вследствие на инициираното
административнонаказателно производство срещу доставчика.
На следващо място намирам, че не са налице основания за прилагане на чл. 28, б. „а”
от ЗРТ, тъй като извършеното нарушение не се характеризира с по-ниска степен на
обществена опасност от обичайните нарушения на тази законова разпоредба.
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С оглед горното приемам, че констатираното нарушение на чл. 13, ал. 3 във връзка с
чл. 14, ал. 4 от ЗРТ е безспорно извършено и на доставчика следва да бъде наложено
административно наказание имуществена санкция, в минималния размер, предвиден в
закона за този вид нарушения.
Предвид изложеното 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 „СТАТИС” АД, ЕИК: 833172830, седалище и адрес на управление:
гр. Стара Загора 6000, бул. „Славянски” № 45, ет. 3, представлявано от Диляна …
Дюлгерова, ЕГН … и Дамян … Георгиев, ЕГН …, имуществена санкция в размер на
3000 (три хиляди) лева за нарушение 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
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