НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ РД-10-27/ 02.10.2019 г.
Днес, 02.10.2019 г., подписаната София Владимирова …, председател на Съвета
за електронни медии, разгледах и проверих преписка по Акт за установяване на
административно нарушение № НД-01-32/ 26.09.2019 г., съставен от …, на длъжност
главен инспектор в Съвета за електронни медии, при свидетели на установяване на
нарушението … и …, срещу БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО, ЕИК по
Булстат 000672343, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, бул.
Драган Цанков № 4, представлявано от Светослав … Костов – генерален директор, за
следното:
На 17.09.2019 г., в административната сграда на СЕМ, бул. Шипченски проход №
69, при преглед на записи от Интегрираната система за мониторинг, е установено, че на
13.09.2019 г. за времето от 06:00:02 ч. до 10:34:11 ч. и от 10:38:08 ч. до 10:41:49 ч., на
честота 103.0 MHz за гр. София не се предоставя програма ХОРИЗОНТ на Българското
национално радио. По данни от Комисията за регулиране на съобщенията програмата не е
разпространявана на територията на цялата страна.
Българското национално радио притежава Индивидуална лицензия № 1-063-01-01,
издадена от Съвета за електронни медии, за доставяне на радиоуслуга с наименование
ХОРИЗОНТ, 24-часова продължителност, териториален обхват – национален, способ на
разпространение – чрез електронни съобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване.
Съгласно Закона за радиото и телевизията, Българското национално радио е
национален обществен доставчик на радиоуслуги. Законодателят е вменил редица
задължения за БНР с оглед специфичния му статут – като, но не само: да осигурява
медийни услуги за всички граждани на Република България; да включва в програмата си
предавания, които информират, образоват и забавляват; да отразява различните идеи и
убеждения в обществото чрез плурализъм на гледните точки във всяко от новинарските и
актуално-публицистичните предавания с политическа и икономическа тематика; да
предоставя на гражданите възможност да се запознаят с официалната позиция на
държавата по важни въпроси на обществения живот. Българското национално радио е
задължено и незабавно и безвъзмездно да предостави при поискване програмно време за
служебни съобщения на представители на държавни органи в случаи на бедствие или на
непосредствена заплаха за живота, сигурността и здравето на населението или на отделни
лица.
Един от основните принципи, от които се ръководят в дейността си радио- и
телевизионните оператори, е гарантиране правото на информация (чл. 10, ал. 1, т. 2 от
Закона за радиото и телевизията).
Като на 13.09.2019 г. за времето от 06:00:02 ч. до 10:34:11 ч. и от 10:38:08 ч. до
10:41:49 ч. е допуснало да не се предоставят за разпространение предаванията на
програма ХОРИЗОНТ чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово

радиоразпръскване на територията на Република България, Българското национално радио
е нарушило основния принцип да гарантира правото на информация на българските
граждани чрез непрекъснато разпространение на своята основна програма, с което е
извършило
нарушение на чл. 17, ал. 2 във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за радиото и
телевизията.
Към административнонаказателната преписка са приложени следните документи и
материали: 1 бр. CD-R със запис от 13.09.2019 г. на честота 103.0 MHz за гр. София;
покана за съставяне на акт за установяване на административно нарушение изх. № НД-0217-00-26/ 20.09.2019 г.
Срещу съставения акт не са постъпили писмени възражения, такива не са вписани и
в него.
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 е налице
констатираното нарушение. Безспорно установено е и не се спори по факта, че програма
ХОРИЗОНТ за посочения часови интервал на 13.09.2019 г. не е била разпространявана
чрез мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване, като по този начин българските
граждани са лишени от достъп до информацията, получавана посредством програмата на
националния обществен доставчик на радиоуслуги.
Българското национално радио, съгласно разпоредбите на Закона за радиото и
телевизията, има специфични задължения към обществото (чл. 6, ал. 3; чл. 51 от ЗРТ).
Извършеното деяние, което за такъв значителен период от време препятства аудиторията
от гарантираното ѝ от Конституцията на Р България право на информация, се
характеризира с особено висока степен на обществена опасност и представлява грубо
нарушение на основен принцип за осъществяване на дейността на обществения доставчик.
Извършените и от други органи (Върховна касационна прокуратура и Комисията за
регулиране на съобщенията) проверки, целящи да установят причините, довели до
описаното нарушение, не са констатирали никакви технически проблеми или други
форсмажорни обстоятелства, довели до невъзможност за осигуряване на
разпространението на ХОРИЗОНТ на територията на цялата страна. С оглед тежестта на
нарушението и вредоносните последици намирам, че следва да бъде наложена санкция в
максималния размер, посочен в закона.
Предвид изложеното и след като проверих Акт за установяване на
административно нарушение № НД-01-32/ 26.09.2019 г. с оглед неговата
законосъобразност и обоснованост, и прецених събраните доказателства, 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 БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО, ЕИК по Булстат
000672343, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, бул. Драган
Цанков № 4, представлявано от Светослав … Костов – генерален директор, имуществена
санкция в размер на 20000 (двадесет хиляди) лева за нарушение на чл. 17, ал. 2 във
връзка с чл. 10, ал. 1, т. 2 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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