АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНО ДЪРЖАВНО ВЗЕМАНЕ
№ РД-12-09/9.07.2021 г.

СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ на свое заседание, проведено на
19.05.2021 г., разгледа административна преписка за установяване на публично държавно
вземане (№ БФ-24 30-06-59) и прие следното:
1. Дружеството ТУИДА МЕДИЯ EООД, ЕИК: 200857664, със седалище и адрес на
управление: гр. Сливен 8800, пл. „Ал. Стамболийски” № 1, ет. 3, офис 301,
представлявано от Мирослав Паскалев, е доставчик на аудио-визуална медийна услуга
(телевизионен оператор).
2. ТУИДА МЕДИЯ EООД е регистрирано с Решение № 483/01.12.2009 г.
(пререгистрирано с Решение № 260/20.12.2012 г.) на СЕМ, за създаване и предоставяне за
разпространение на аудио-визуална медийна услуга с наименование „Туида+ (Туида
плюс)”, с местен обхват - гр. Сливен, продължителност 16 часа и начална дата на
разпространение - от датата на регистрация. С Решение на СЕМ, отразено в Протокол № 10
от 08.03.2016 г., продължителността на програмата е изменена от 16 часа на 12 часа.
3. Разпоредбата на чл. 102 от ЗРТ предвижда радио- и телевизионните оператори да
заплащат първоначални лицензионни (регистрационни) такси, както и годишни
лицензионни (регистрационни) такива.
Размерът на задълженията, сроковете и начините за заплащането им се определят в приетата
от Министерски съвет Тарифа за таксите за радио- и телевизионна дейност (обн. ДВ бр.
35/2011 г.).
4. Съгласно доклад № БФ-22-30-06-95/05.07.2021 г. на дирекция „Обща администрация” на
СЕМ, за 2020 г. доставчикът на медийни услуги дължи такси по основание и размер, както
следва:
№
1.

2.

3.

4.

Основание
чл. 102, ал. 3, т. 3, б. „б” от
ЗРТ във връзка с чл. 12, т. 2,
чл. 13, ал. 1, т. 2 от ТТРТД
чл. 102, ал. 3, т. 3, б. „б” от
ЗРТ във връзка с чл. 12, т. 2,
чл. 13, ал. 1, т. 2 от ТТРТД
чл. 102, ал. 3, т. 3, б. „б” от
ЗРТ във връзка с чл. 12, т. 2,
чл. 13, ал. 1, т. 2 от ТТРТД
чл. 102, ал. 3, т. 3, б. „б” от
ЗРТ във връзка с чл. 12, т. 2,
чл. 13, ал. 1, т. 2 от ТТРТД

Период

Размер на
задължението

01.01.2020 г. – 31.03.2020 г.

375 лева

01.04.2020 г. – 30.06.2020 г.

375 лева

01.07.2020 г. – 30.09.2020 г.

375 лева

01.10.2020 г. – 31.12.2020 г.

375 лева

Общо:
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1 500 лева
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5. Съгласно чл. 1, ал. 1 от Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни
вземания, за неплатените в сроковете за доброволно плащане такси, отчисления от печалби,
вноски към бюджета и други държавни вземания от подобен характер, се дължи законна
лихва.

С оглед изложеното и на основание чл. 166, ал. 2 във връзка с чл. 162, ал. 2, т. 3 и т.
9 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, във връзка с чл. 102, ал. 3, т. 3, б. „б” от
Закона за радиото и телевизията, във връзка с чл. 12, т. 2, чл. 13, ал. 1, т. 2 от Тарифата за
таксите за радио- и телевизионна дейност, решение по Протокол № 21 от 07.07.2021 г. и при
условията на чл. 24, ал. 1, предл. първо от Административнопроцесуалния кодекс, Съветът
за електронни медии:

ИЗДАВА АКТ ЗА ПУБЛИЧНО ДЪРЖАВНО ВЗЕМАНЕ

на ТУИДА МЕДИЯ ЕООД, ЕИК: 200857664, със седалище и адрес на управление:
гр. Сливен 8800, пл. „Ал. Стамболийски” № 1, ет. 3, офис 301, представлявано от
Мирослав Паскалев,
с размер на задължението 1 500 (хиляда и петстотин) лева, заедно със законната
лихва до окончателното изплащане на сумата.
Определя 14-дневен срок за доброволно изпълнение, считано от съобщаване на
настоящото.
Начинът на изпълнение на задължението е чрез превеждане на дължимите суми по
сметка на СЕМ:
IBAN: BG49 BNBG 9661 3000 1788 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - ЦУ
В случай на неизпълнение, СЕМ ще пристъпи към производство по принудително
събиране на задължението по реда на ДОПК/ГПК.
На основание чл. 166, ал. 3 от ДОПК, във връзка с чл. 149, ал. 1 от АПК и чл. 38, ал.
1 от ЗРТ, актът за установяване на публично държавно вземане подлежи на обжалване по
реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Съвета за електронни медии пред
Административен съд - София област в 14-дневен срок от съобщаването му.
Настоящият акт за установяване на публично държавно вземане се издава в три
еднообразни екземпляра: един за СЕМ, един за НАП/ЧСИ и един за задълженото лице.

БЕТИНА ЖОТЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ
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