НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ РД-10-14/ 03.02.2015 г.
Днес, 03.02.2015 г., подписаният Георги Лозанов ..., председател на Съвета за
електронни медии, разгледах и проверих преписка по Акт за установяване на
административно нарушение № НД-01-05/ 14.01.2015 г., съставен от ..., на длъжност
главен инспектор в Съвета за електронни медии, при свидетели на установяване на
нарушението ... и ..., срещу БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД, ЕИК 130081393, със седалище и
адрес на управление: гр. София 1463, СО - район Триадица, пл. България № 1,
Административната сграда на НДК, представлявано от Павел ... Станчев, ЕГН ..., заедно с
един от останалите двама изпълнителни директори Вилма ... Павлова-Йорданова, ЕГН ... и
Едмунд ... Аппелт, ЛНЧ ..., за следното:
На 19.12.2014 г., в гр. София, в административната сграда на СЕМ – бул.
“Шипченски проход” № 69, при преглед на запис на телевизионна програма “bTV Action”,
идентифицирана с таймер-сигнал и лого в горния ляв ъгъл на екрана, предоставен на СЕМ
от доставчика на медийни услуги “БТВ Медиа Груп“ ЕАД с придружително писмо вх. №
НД-02-19-00-223/ 17.12.2014 г., е установено следното:
На 27.11.2014 г. в предаването „УЕФА Шампионска лига” – обзорно студио и
„Френска лига 1”, в часовия пояс от 01:00 часа до 02:00 часа са излъчени три обозначени
рекламни блока с общо времетраене от 13 минути и 48 секунди, със следното съдържание:
Първият рекламен блок, излъчен от 01:00:57 часа до 01:06:29 часа е с времетраене 5
минути и 32 секунди и включва: 1. ALASKA vodka – Пречистена до съвършенство, 2.
MOLPED vetra – дамски превръзки, 3. PETROL – Не просто бензиностанция, а петрол, 4.
EMAG black Friday – Денят с най-много и най-големи намаления, 5. BAILEYS – Нежност
и характер, 6. BAILEYS chocolat luxe – Шоколад лукс, 7. SPORT DEPOT – спортни
артикули, 8. КСИЛОРИН – капки за нос, 9. DACIA – с 5 години гаранция, 10. CHIVAS
REGAL – Консумирай отговорно, 11.ПИЛЕ „ГРАДУС” – Бъди герой, 12. БНП ПАРИБА –
Лични финанси.
Вторият рекламен блок, излъчен от 01:26:32 часа до 01:31:10 часа е с времетраене 4
минути и 38 секунди и включва: 1. HERBITUSSIN – Билки и пастили, 2. VIVUS BG –
кредити, 3. ХЕКСОРАЛЕТЕН Н – Още при първите симптоми, 4. LG OLEDTV – Само
сега от Техномаркет, 5. BAILEYS – Нежност и характер, 6. BAILEYS chocolat luxe –
Шоколад лукс, 7. EMAG black Friday – Денят с най-много и най-големи намаления, 8.
ОЛИНТ ХИДРА – Отпушете носа, 9. ОЛИ НАЛ – капки за нос, 10. ТЕД – Зимна красота –
възглавници и завивки от гъши пух, 11. ХЕКСОРАЛЕТЕН Н – Още при първите
симптоми, 12. КАПРИЗ – шоколадови пръчици, 13. NOKIA LUMIA 735 – От магазините
на MTEL.
Третият рекламен блок, излъчен от 01:56:22 часа до 02:00:00 часа е с времетраене 3
минути и 38 секунди и включва: 1. BILLA – Точно по моя вкус, 2. V-TAC – Светни се, 3.
BAILEYS – Нежност и характер, 4. BAILEYS chocolat luxe – Шоколад лукс, 5. СТОДАЛ
на BAIRON – Ще успокои Вашата дразнеща кашлица, 6. EMAG black Friday – Денят с

най-много и най-големи намаления, 7. ОЛИНТ ХИДРА – Отпушете носа, 8. ОЛИ НАЛ –
капки за нос, 9. MTEL – Ти водиш, 10. BB GARNIER – хидратиращ крем, 11. RENAULT
CLIO – Началото на една голяма любов.
С излъчването на описаните търговски съобщения в програма “bTV ACTION” на
27.11.2014 г. в часовия пояс от 01:00 часа до 02:00 часа с общо времетраене от 13 минути
и 48 секунди, доставчикът на медийни услуги “БТВ Медиа Груп“ ЕАД нарушава
забраната на ЗРТ делът на рекламните спотове в даден едночасов период да не надвишава
12 минути,
с което е нарушил чл. 89, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията.
Към административнонаказателната преписка са приложени следните документи и
материали:
1. 1 бр. DVD, съдържащ запис на програма “bTV Action” на доставчика на медийни
услуги “БТВ Медиа Груп” ЕАД, излъчена на 27.11.2014 г. от 00:00 ч. до 03:00 ч.
2. Писмо до “БТВ Медиа Груп” ЕАД с искане за предоставяне на записи изх. № НД02-19-00-223/ 11.12.2014 г.;
3. Писмо от “БТВ Медиа Груп” ЕАД вх. № НД-02-19-00-223/ 17.12.2014 г.;
4. Покана за съставяне на акт за установяване на административно нарушение с изх.
№ НД-02-19-00-223 (14)/ 06.01.2015 г.
5. Пълномощно на лицето, подписало акта.
Постъпило е възражение от упълномощен представител на доставчика с вх. № НД02-19-00-223 (14)/ 20.01.2015 г., в което се моли настоящият случай да бъде приет за
маловажен. Обяснено е, че при позиционирането на рекламните спотове във времевия
интервал между 00:00 часа и 03:00 часа е отчетена спецификата на вида на излъчваните по
това време аудио-визуални произведения. Прекъсването на футболна среща, извън
предвидените 45 минути на съответното полувреме, е практически невъзможно и би
нарушило целостта на възприемане на аудио-визуалното произведение. В посочения
интервал в програмата е излъчван обзор от кръг от Шампионска лига на футболна среща.
Именно излъчването на футболна среща обуславя причината рекламните спотове да бъдат
предвиждани преди и след края на съответното полувреме.
Твърдяното от актосъставителя превишаване продължителността на дела на
рекламните спотове в разглеждания едночасов период и съгласно предвиденото в чл. 89,
ал. 1 от ЗРТ, на практика представлява разлика едва с около 3 % от общото часово време
на изследвания времеви отрязък. Отделно от това, изследваният времеви период е извън
установения “прайм тайм”. Освен това актосъставителят не е посочил в АУАН
продължителността на всяко конкретно търговско съобщение.
След преглед на цялата преписка намирам възраженията за неоснователни.
Независимо от изложените причини, доставчикът е длъжен да програмира така времето за
излъчване на рекламни спотове, че за всеки едночасов период то да не надхвърля
допустимите от закона 12 минути. На следващо място считам, че при превишение от 1
минута и 48 секунди над допустимото времетраене, случаят не може да се квалифицира
като маловажен и не отговаря на Критериите за отграничаване на маловажните случаи,
приети от СЕМ.
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Предвид изложеното и след извършената проверка на Акт за установяване на
административно нарушение № НД-01-05/ 14.01.2015 г. с оглед неговата
законосъобразност и обоснованост, и преценка на 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 БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД, ЕИК 130081393, със седалище и адрес на
управление: гр. София, СО - район Триадица, пл. България № 1, Административната
сграда на НДК, представлявано от Павел ... Станчев, ЕГН ..., заедно с един от останалите
двама изпълнителни директори Вилма ... Павлова-Йорданова, ЕГН ... и Едмунд ... Аппелт,
ЛНЧ ..., имуществена санкция в размер на 3000 (три хиляди) лева за нарушение на
чл. 89, ал. 1 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 9667 3000 1788 01, BIC: BNBGBGSD
БАНКА: Б Н Б

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА С Е М
ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ

Определям срок за доброволно изпълнение – 7 дни от влизане в сила на
наказателното постановление.
Настоящото да се счита за покана по смисъла на чл. 182, ал. 1 от ДОПК.
В случай на неизпълнение преписката ще бъде изпратена на публичен
изпълнител за предприемане на действия за принудително събиране по реда на
ДОПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА С Е М
ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ
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