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НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

№ РД-10-23/ 26.06.2018 г. 
 

Днес, 26.06.2018 г., подписаната София Владимирова ……., председател на Съвета 

за електронни медии, разгледах и проверих преписка по Акт за установяване на 

административно нарушение № НД-01-28 / 21.05.2018 г., съставен от ………., на длъжност 

старши инспектор в Съвета за електронни медии, при свидетели на установяване на 

нарушението …… и ………., срещу НИЛ ЕЛЕКТРИК ООД, ЕИК 201253282, със седалище 

и адрес на управление: гр. Исперих, ул. Христо Ботев № 39, представлявано от управителя 

……………, за следното: 

На 11.05.2018 г., в гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, при извършване на 

служебна проверка в Съвета за електронни медии, е установено, че: 

НИЛ ЕЛЕКТРИК ООД е предприятие, което е вписано в Публичния регистър на 

предприятията, уведомили Комисията за регулиране на съобщенията за намеренията си да 

осъществяват обществени електронни съобщения /чл. 33, ал. 1, т. 1 от Закона за 

електронните съобщения/, като е заявило намерение да предоставя услугата 

„разпространение на радио- и телевизионни програми” в  електронно съобщителна мрежа - 

IPTV  на  територията на гр. Исперих, община Исперих, област Разград.          

Съгласно чл. 125в от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ), предприятие, което 

разпространява български и чуждестранни програми, е задължено да предоставя на Съвета 

за електронни медии на всеки 6 месеца, считано от 24 февруари 2009 г. (ДВ, бр. 14 от 2009 

г., изм., бр. 12 от 2010 г.), списък на разпространяваните програми и документите, свързани 

с: 

1. придобиване на правата за разпространение на програмите; 

2. придобиване на правата за разпространение на произведенията, звукозаписите и 

записите на аудио-визуални произведения, включени в разпространяваните програми. 

Съгласно детайлна разпечатка от Публичния регистър на Комисията за регулиране на 

съобщенията относно предоставяни мрежи и/или услуги от предприятието НИЛ ЕЛЕКТРИК 

ООД, датата за възникване на правата за осъществяване на заявената дейност е 30.03.2017 г., 

а предполагаемата дата на започване на дейност е 01.05.2017 г.  

За периода 25.08.2017 г. - 24.02.2018 г. предприятието НИЛ ЕЛЕКТРИК ООД е  

задължено да предостави документите в изпълнение на разпоредбите на чл. 125в от Закона 

за радиото и телевизията. 

До изтичане на крайния срок за предоставяне на документите за посочения период 

предприятието не е предоставило никаква информация, поради което с писмо изх. № ЛРР-

13-34-00-68/ 17.04.2018 г. Съветът за електронни медии е отправил запитване до НИЛ 

ЕЛЕКТРИК ООД дали ефективно е осъществявало дейност в периода 25.08.2017 г. -  

24.02.2018 г.  

В отговор, с писмо вх. № ЛРР-13-34-00-68/ 20.04.2018 г., НИЛ ЕЛЕКТРИК ООД 

уведомява Съвета, че ефективно е осъществявало разпространението на радио- и 

телевизионни програми в електронно съобщителната си мрежа и е предоставяло интернет до 

крайните си потребители.  
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Като до изтичане на поредния законоустановен 6-месечен срок (24.02.2018 г.) не е 

предоставило списък на разпространяваните програми и документите, свързани с 

придобиване на правата за разпространение на програмите и документите, свързани с 

придобиване на правата за разпространение на произведенията, звукозаписите и записите на 

аудио-визуални произведения, включени в разпространяваните програми, предприятието 

НИЛ ЕЛЕКТРИК ООД  

е извършило нарушение на чл. 125в от Закона за радиото и телевизията. 

 

Към административнонаказателната преписка са приложени следните документи и 

материали: 

1. Детайлна разпечатка от Публичния регистър на предприятията, уведомили КРС за 

намеренията си да осъществяват обществени електронни съобщения (чл. 33, ал. 1, т. 1 от 

ЗЕС), относно предоставяни мрежи и /или услуги от предприятието НИЛ ЕЛЕКТРИК ООД 

2. Писмо до НИЛ ЕЛЕКТРИК ООД, изх. № ЛРР-13-34-00-68/17.04.2018 г., с искане за 

предоставяне на информация дали предприятието ефективно е осъществявало дейност в 

периода от 25.08.2017 г. до 24.02.2018 г., и копие от Известие за доставяне от 18.04.2018 г. 

3. Писмо от НИЛ ЕЛЕКТРИК ООД с вх. № ЛРР-13-34-00-68/20.04.2018 г. 

4. Покана за съставяне на акт за установяване на административно нарушение, изх. на 

СЕМ № ЛРР-13-34-00-68/14.05.2018 г., и копие от Известие за доставяне от 16.05.2018 г. 

 

С оглед събраната информация е отправена покана за съставяне на акт. Представител 

на нарушителя се е явил в СЕМ, АУАН е съставен в негово присъствие, предявен е и е 

подписан. 

Срещу акта е постъпило писмено възражение от управителя …………, в което се 

твърди, че НИЛ ЕЛЕКТРИК ООД има сключен договор за търговско представителство с 

Digiturk Europe GmbH. Като представител е поело ангажименти, свързани с продажбата и 

маркетинга на Digiturk – пакети и Digiturk – съдържание. В качеството си на дистрибутор, не 

притежава права във връзка с придобиване правата за разпространение на програми, 

произведения, звукозаписи и записи на аудио-визуални произведения, включени в 

разпространяваните програми. Към възражението са приложени: писмо от 20.04.2018 г. до 

СЕМ за осъществяване на дейност по разпространение на програми; заявление от 30.04.2018 

г. до СЕМ за вписване в ПР; списък на канали; договор за търговско представителство (на 

турски и в превод). 

След проверка на административнонаказателната преписка, приемам, че 

производството е протекло в съответствие с изискванията на ЗАНН – АУАН е съставен в 

рамките на предвидения давностен срок и съдържа изискуемите от закона реквизити. По 

отношение на материалния закон – безспорно е, че НИЛ ЕЛЕКТРИК ООД е предприятие по 

смисъла на ЗЕС, заявило разпространение на радио- и телевизионни програми. Съгласно 

разпоредбата на чл. 125в от ЗРТ, лицето е задължено да предоставя доказателства за 

придобити права за разпространение на всички програми в мрежата му, както и за уредени 

права за произведенията, звукозаписите и записите на аудио-визуални произведения, 

включени в разпространяваните програми. В конкретния случай, НИЛ ЕЛЕКТРИК ООД 

признава, че в мрежата си е разпространявало програми. Обстоятелството, че през отчетния 

период е действало като представител на чуждестранно юридическо лице за продажба на 

съоръжения за достъп и пакети със съдържание, не изключва задължението и отговорността 

по чл. 125в от ЗРТ. Нещо повече, видно от представения с възражението списък с програми, 

в него фигурират и такива, които не са турски и не се създават от Digiturk Europe GmbH. 

Липсват каквито и да са данни, че препредавайки телевизионно съдържание, което му е 

предоставено от турското дружество, има изобщо отстъпени права за разпространение за 

територията на България. Така напр., видно от Публичния регистър на СЕМ, Пети раздел, за 

програма Disney Channel предприятията са представяли договори с The Walt Disney Company 

LTD; за Animal Planet – с Discovery Communications Europe Ltd; за Nat Geo Wild – с Фокс 
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Нетуъркс Груп България ЕООД; за Mezzo – с Хит коктейл ООД, за Baby TV – с Baby 

Network Ltd и т.н. 

Предвид изложеното и след като проверих Акт за установяване на административно 

нарушение № НД-01-28 / 21.05.2018 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, и 

прецених събраните доказателства и направените възражения, на основание чл. 126а, ал. 5, 

т. 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 НИЛ ЕЛЕКТРИК ООД, ЕИК 201253282, със седалище и адрес на 

управление: гр. Исперих, ул. Христо Ботев № 39, представлявано от управителя …….., 

имуществена санкция в размер на 3000  (три хиляди) лева за нарушение на нарушение 

на чл. 125в 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 


