НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ РД-10-24/28.08.2019 г.
Днес, 28.08.2019 г., подписаната София Владимирова ……., председател на Съвета
за електронни медии, разгледах и проверих преписка по Акт за установяване на
административно нарушение № НД-01-28/05.08.2019 г., съставен от Марияна ………… на
длъжност старши инспектор в Съвета за електронни медии, при свидетели на установяване
на нарушението ………. и …….. срещу „ДАРИК РАДИО” АД, ЕИК 831476119, със
седалище и адрес на управление: гр. София 1584, район Оборище, бул. Дондуков № 82,
представлявано от Радосвет …… Радев – изпълнителен директор, за следното:
На 10.06.2019 г., в сградата на Съвета за електронни медии – гр. София, бул.
„Шипченски проход” № 69, е извършен преглед на записи от Интегрираната система за
мониторинг (ИСМ) на СЕМ на програма „Дарик радио България”, разпространявана на
честота 105.0 MHz за гр. София от доставчика на медийни услуги „ДАРИК РАДИО” АД и е
установено, че:
На 08.06.2019 г., в рамките на обедната новинарска емисия от 12:00:48 ч. до 12:01:24
ч., като първа новина, е излъчено съобщение за осуетен терористичен акт в Пловдив. В
информационната емисия „Дарик радио България” съобщава на своите слушатели:
„Терористичен акт е осуетен в Пловдив. Спецслужбите са задържали
радикализиран, непълнолетен младеж, който е възнамерявал да взриви самоделна бомба в
самоубийствен атентат. Младежът е ученик в елитна пловдивска гимназия, на 16 години,
казва се М…..П…. Терористичният акт, който радикализираният младеж е планирал, е
трябвало да бъде извършен преди дни. Близки на ученика обаче забелязали странното му
поведение и уведомили органите на реда. По случая тече разследване. Работи се и по
установяване на ислямистката групировка, под чието влияние е попаднал младежът.
Очаква се специализираната прокуратура да даде повече подробности днес”.
Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за радиото и телевизията, при осъществяване на
своята дейност доставчиците на медийни услуги се ръководят от няколко основни принципи,
един от които е защитата на личната неприкосновеност на гражданите. В конкретния случай
са съобщени двете имена на детето, възрастта му и фактът, че то е ученик в елитна
пловдивска гимназия, което би могло да го направи разпознаваемо за неопределен кръг лица.
Като е излъчил на 08.06.2019 г. в централната новинарска емисия на програма „Дарик
радио България” така описаното съдържание, предоставящо информация за самоличността
на момчето (име, възраст и населеното място), доставчикът на медийни услуги „ДАРИК
РАДИО” АД е допуснал създаването и предоставяне за разпространение на предаване в
нарушение на принципа за защита на личната неприкосновеност на гражданите,
с което е нарушен чл. 17, ал. 2, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за радиото
и телевизията.
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Към административнонаказателната преписка са приложени следните документи и
материали: 1 бр. CD, съдържащ запис на програма „Дарик радио България”, излъчена на
08.06.2019 г.; покана за съставяне на акт за установяване на административно нарушение изх.
№ НД-02-20-00-29/30.07.2019 г.
Постъпило е писмено възражение от упълномощен представител на доставчика, в
което се отрича извършването на нарушение. Сочи се, че при проверка не е констатирано
доставчикът да е извършил нарушение на чл. 17, ал. 2, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 4 от ЗРТ.
Направеното в АУАН описание, обаче, поставя съществен за свободата на словото и правото
на информация въпрос. „Дарик радио” АД създава и разпространява единствено материали,
съдържащи достоверна информация от проверени източници, поради което същата е изцяло
в съответствие с действителността и необходимостта обществото да бъде адекватно
информирано. Твърдяното в АУАН нарушение би могло да бъде извършено единствено при
разпространяване на неверни факти и обстоятелства. Освен това, към датата, на която се
твърди извършването на посоченото нарушение, в публичното пространство бяха
разпространени многобройни материали, съдържащи информацията, цитирана в АУАН, като
за техен основен източник се сочат разследващите органи. В резултат, в обществото се
кумулира огромен интерес и основателни притеснения, каквито би предизвикала всяка
новина за подготвяне на терористичен акт на територията на страната. Обществените
потребности от получаване на повече и достоверни сведения относно готвения атентат не
биха могли да бъдат пренебрегнати за сметка на едно предполагаемо засягане на
неприкосновеността на конкретна личност, за каквото засягане не са събрани никакви
доказателства. Правото на лична неприкосновеност не е абсолютно и не е еквивалентно на
анонимност, особено при наличие на въпрос, касаещ националната сигурност на страната.
Проверка на административнонаказателната преписка установява спазването на
процесуалните правила. Производството е протекло в съответствие с изискванията на ЗАНН
– АУАН е съставен в рамките на предвидения срок и съдържа изискуемите от закона
реквизити. По отношение на материалната законосъобразност на акта намирам, че безспорно
е налице констатираното нарушение. Неоснователни са доводите на представителя на
доставчика, че разкриването на самоличността на детето е от обществен интерес и е в
съответствие с принципа за гарантиране на правото на информация. Невярно е и
твърдението, че информацията вече е била разпространена в публичното пространство, както
и че същата е базирана на официални източници, тъй като конкретно името на детето не е
съобщавано в нито едно от официалните изявления на разследващите органи. В настоящия
случай, при наличие на конкуренция на правото на информация и правото на лична
неприкосновеност превес има второто, доколкото със съобщаването на данни за дете (което
се ползва и с по-голяма защита от закона) по никакъв начин не се обслужва обществената
дискусия.
Предвид изложеното и след като проверих Акт за установяване на административно
нарушение № НД-01-28/05.08.2019 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 „ДАРИК РАДИО” АД, ЕИК 831476119, със седалище и адрес на
управление: гр. София 1584, район Оборище, бул. Дондуков № 82, представлявано от
Радосвет ……….. Радев – изпълнителен директор, имуществена санкция в размер на 3000
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(три хиляди) лева за нарушение на чл. 17, ал. 2, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 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 - ЦУ

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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