
 

 

 

 

 

 

 

НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

№ РД-10-1/ 14.01.2022 г. 

 
Днес, 14.01.2022 г., подписаната Бетина … Жотева, председател на Съвета за 

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

административно нарушение № НД-01-26/ 04.11.2021 г., съставен от …, на длъжност 

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

нарушението … и …, срещу КОНОВ 79 ООД, ЕИК: 114661571, седалище и адрес на 

управление: гр. Плевен 5800, ул. Янко Сакъзов № 8, вх. Б, ет. 3, ап. 6, представлявано 

от Ивайло Владимиров Конов, за следното: 

 

На 01.09.2021 г., в Съвета за електронни медии, бул. „Шипченски проход“ № 69,  

при извършване на проверка за изпълнението на изискванията на чл. 7 от Закона за 

радиото и телевизията (ЗРТ) на доставчика на медийни услуги КОНОВ 79 ООД, е 

установено следното: 

 

Съгласно регистъра на Съвета за електронни медии, КОНОВ 79 ООД  е доставчик 

на медийни услуги, който създава и разпространява телевизионна програма с 

наименование „BOX”.  

Съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията, доставчиците на аудио- 

визуални медийни услуги осигуряват на страницата си в интернет лесен, директен и 

постоянен достъп на потребителите на услугата най-малко до следните актуални данни: 

1.  наименование на доставчика на медийната услуга; 2. седалище и адрес на управление; 

3. данните, включително адрес на електронната поща и телефон за контакти, които 

позволяват установяването на бърз, пряк и ефективен контакт с доставчика; 4. данни за 

Съвета за електронни медии, седалище и адрес на управление, адрес на електронната му 

поща и на страницата му в интернет, телефон за контакти. 

Доставчикът КОНОВ 79 ООД, предоставящ за разпространение програма „BOX“, 

не поддържа страница в интернет и не осигурява лесен, директен и постоянен достъп до 

изискуемите от чл. 7, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗРТ актуални данни,  

с което е нарушен чл. 7, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията. 

 

Към акта са приложени следните писмени документи и материали: 1. Разпечатка от 

Публичния регистър на СЕМ с дата 01.09.2021 г.; 2. Разпечатка (снимка на екрана) от 

интернет страница http://www.boxtv.eu/cgi-sys/suspendedpage.cgi с дата 01.09.2021 г.; 3. 

Разпечатка от търсене в www.google.com с дата 01.09.2021 г.; 4. Покана до КОНОВ 79 

ООД изх. № НД-02 19-00-70/ 01.09.2021 г. за съставяне на акт за установяване на 

административно нарушение и копие от известие за доставянето ѝ от 03.09.2021 г.; 

Известие за доставяне на АУАН на 08.11.2021 г. 

 

След като на основание чл. 52, ал. 4 от ЗАНН проверих АУАН № НД-01-26/ 

04.11.2021 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, и прецених събраните 

доказателства намирам, че административнонаказателното производство е протекло при 

спазване на процесуалните правила. Актът е съставен от компетентно лице в 

http://www.google.com/
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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. Актът е съставен в отсъствие на представител на 

доставчика и е връчен е по реда на чл. 128, ал. 2 от ЗРТ чрез изпращане по пощата с 

препоръчано писмо с обратна разписка на адреса на управление. Срещу АУАН не е 

постъпило възражение. 

 

По отношение на материалната законосъобразност на акта и предвид липсата на 

възражения намирам, че безспорно е налице констатираното нарушение. От извършена 

допълнителна проверка се установява, че към настоящия момент дружеството разполага 

единствено със страница във Фейсбук (към която препраща и линкът към интернет 

страницата на доставчика http://www.boxtv.eu/, посочен в публичния регистър на СЕМ). 

Дори и да се приеме, че страницата във Фейсбук, доколкото е публична, е страница в 

интернет, в нея също липсва цялата необходима, съгласно чл. 7, ал. 1 от ЗРТ, 

информация – наличен е само адрес на електронна поща и телефон на доставчика, 

липсват данните по чл. 7, т. 1, 2 и 4 от ЗРТ. 

 

Съгласно чл. 126, ал. 1 от ЗРТ, за нарушение на чл. 7, ал. 1 от ЗРТ на доставчиците 

на медийни услуги се налага имуществена санкция от 3000 до 20000 лева. При 

определяне на размера на наказанието следва да се има предвид, че нарушението на тази 

разпоредба е първо в дейността на доставчика, но същото не е отстранено дори и след 

съставяне на акта и връчването му, макар че доставчикът е имал възможност за това. В 

този смисъл не са налице смекчаващи обстоятелства и нарушението не се характеризира 

с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение на обикновените случаи на 

нарушение от този вид, за да бъде прието за маловажен случай по смисъла на § 1, т. 4 от 

ДР на ЗАНН. Предвид липсата на отегчаващи или други обстоятелства намирам, че 

следва да бъде наложена санкция в минималния размер, предвиден в чл. 126, ал. 1 от 

ЗРТ. 

 

С оглед горното и на основание чл. 126, ал. 1 във връзка с чл. 127, ал. 2 и чл. 129, 

ал. 1 от Закона за радиото и телевизията 

 

П О С Т А Н О В Я В А М: 
 

НАЛАГАМ на КОНОВ 79 ООД, ЕИК: 114661571, седалище и адрес на 

управление: гр. Плевен 5800, ул. Янко Сакъзов № 8, вх. Б, ет. 3, ап. 6, представлявано 

от Ивайло Владимиров Конов, имуществена санкция в размер на 3000 (три хиляди) 

лева за нарушение на чл. 7, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията. 

 

Настоящото постановление подлежи на обжалване и протестиране чрез Съвета за 

електронни медии пред Софийски районен съд в 14-дневен срок от деня на връчването 

му на нарушителя. 

 

В случай че нарушителят не желае да обжалва наказателното постановление в 

частта относно наложената имуществена санкция, може да заплати в 14-дневен срок от 

връчване на наказателното постановление 80 на сто от нейния размер (2400 лв.). В този 

случай наказателното постановление влиза в сила в частта относно наложената 

имуществена санкция от датата на плащането. В случай че нарушителят е обжалвал 

наказателното постановление и в посочения срок е заплатил имуществената санкция, 

http://www.boxtv.eu/
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производството по разглеждане на жалбата в тази част се прекратява на основание чл. 

63г от Закона за административните нарушения и наказания. 

 

 

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 

БЕТИНА ЖОТЕВА 

 

 

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 

БЕТИНА ЖОТЕВА 


