НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ РД-10-31/ 18.10.2016 г.
Днес, 18.10.2016 г., подписаната Мария … Стоянова, председател на Съвета за
електронни медии, разгледах и проверих преписка по Акт за установяване на
административно нарушение № НД-01-59/ 28.09.2016 г., съставен от …, на длъжност
старши инспектор в Съвета за електронни медии, при свидетели на установяване на
нарушението … и …, срещу “НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП” АД, ЕИК: 832093629,
седалище и адрес на управление: гр. София 1592, р-н Искър, бул. “Христофор Колумб” №
41, ет. 6, представлявано от Дидие … Щосел, ЕГН …, за следното:
На 02.09.2016 г. в Съвета за електронни медии, бул. “Шипченски проход“ 69, при
преглед на записи от Интегрираната система за мониторинг на СЕМ на телевизионна
програма “Нова Телевизия” на доставчика на медийни услуги “Нова Броудкастинг Груп”
АД, е установено следното:
На 31.08.2016 г., в сутрешното предаване “Здравей, България”, от 07.45.41 ч. до
07.46.39 ч., водещите Виктор Николаев и Нана Гладуиш презентират предстояща лотария
по “Нова Телевизия” със следното аудио-визуално съдържание:
В. Николаев: Здравей, България с гост водещ Нана.
Нана Гладуиш: Добро утро.
В. Николаев: Да покажем пак цифричката. Джакпот 10 милиона и 200 хиляди. В
историята на всякакъв вид игри не е имало такова натрупване на сума.
Нана Гладуиш: Не. И днес ще се тегли, доколкото знам. Това, че ще се тегли, не значи,
че трябва някой да го спечели. Може пък другия път.
Виктор Николаев: Теглят, но дали ще се падне...
Нана Гладуиш: Да, де. Това, че го теглят не значи че трябва някой да го спечели. Още
повече, ако могат да изчакат, че не съм пуснала фиш. Мъжът ми ще ме убие.
Виктор Николаев: Викаш да оставят за другото... Ето сега. То е всяка сряда и петък.
От 19:45 по Нова е тегленето. Та днес ще видим дали...
Нана Гладуиш: Сериозна сума.
Виктор Николаев: ...дали мъжът ти ще ти се кара, че не си пуснала, или...
Нана Гладуиш: О, не, моля ти се. Стискам палци.
Виктор Николаев: Искаш да не се падне.
Нана Гладуиш: Или поне да ми дадат време да отида до някое, как да кажа, место,
където мога да...
Виктор Николаев: А ние след 9 ще включим водещата на предаването и тя ще ни
разкаже не как да спечелим, но имаме ли шансове и какъв е шансът, всъщност, да
спечелим. Ще имаме включване на живо.
От 07.45.50 ч. до 07.46.18 ч., по време на диалога между двамата водещи на цял екран
се появява синьо каре, в което с едър шрифт се откроява надписът: ДЖАКПОТ/ 10 200 000
лв. Под него се виждат жълт автомобил и круизен кораб. В ляво са изписани печелившите
числа от предишната лотария, а в дясно – надписът “Спечели ТОП печалба!” Над синьото
каре, подредени един до друг, се виждат петте талона за участие в лотарията.

От 07.46.22 ч. до 07.46.51ч. в долната половина на екрана се появява статичен надпис:
ОЧАКВАЙТЕ: ДЖАКПОТ ОТ 10 МИЛИОНА И ДВЕСТА ХИЛЯДИ!
На живо: Какъв е шансът за печалба на рекордната за България сума?
Описаното аудио-визуалното съдържание представя с думи, звук и картина хазартната
игра “Големият джакпот” чрез многократното наблягане на размера на натрупаната сума,
която може да бъде спечелена, както и чрез показване на талоните за участие в играта, като
с това представяне доставчикът на медийни услуги “Нова Броудкастинг Груп” АД цели
осигуряването на рекламата им и то би могло да подведе аудиторията по отношение на
своята същност. Описаното съдържание представлява скрито търговско съобщение по
смисъла на чл. 75, ал. 2 от ЗРТ, което е забранено.
С излъчването на описаното аудио-визуално съдържание в предаването „Здравей,
България”, разпространено на 31.08.2016 г. от 07:45:41 ч. до 07:46:39 ч. в програма „Нова
телевизия”, което представлява скрито търговско съобщение, доставчикът на медийни
услуги “Нова Броудкастинг Груп” АД е
нарушил чл. 75, ал. 1, изречение второ от Закона за радиото и телевизията.
Към административнонаказателната преписка са приложени следните документи и
материали: 1. 1 бр. CD със запис на програма “Нова телевизия”, излъчена на 31.08.2016 г. от
07:00 ч. до 08:00 ч.; 2. 2 бр. файлови разпечатки на кадри, описани в акта; 3. Покана до
„Нова Броудкастинг Груп” АД за съставяне на акт за установяване на административно
нарушение изх. № НД-02-19-00-169/ 26.09.2016 г. 4. Пълномощно рег. № 11765/ 04.09.2013
г. на нотариус Дарина Стойкова.
Постъпило е възражение от упълномощен представител на доставчика с вх. № НД-0219-00-169/ 03.10.2016 г., в което са изложени следните доводи срещу констатациите в
АУАН: конкретният разговор между водещите няма характер на търговско съобщение, тъй
като те обсъждат информация, която е акцент за деня, а именно рекорден джакпот, който
предстои да бъде изтеглен по програма „Нова телевизия”. В разговора не е спомената
никаква търговска информация – няма споменаване на местата за закупуване на билети,
няма цени на билети, няма рекламни послания, а единствено се говори за това, че предстои
теглене на рекорден за България джакпот и това ще стане в програмната схема на програма
„Нова телевизия”. Джакпотът, който водещите обсъждат, е рекорден за страната. Найголемият джакпот в историята на Българския спортен тотализатор е бил 9 472 606 лв., а
новината за спечелването му е подробно обсъдена в емисията „По света и у нас” на БНТ.
Информация и съобщения за рекордни тото или лотарийни джакпоти са теми и акценти в
новините на всички световни медии. Освен това, в т. 3 от Методическите указания на СЕМ
във връзка със забранените скрити търговски съобщения е записано, че „споменаването на
стоки, услуги, наименование, търговска марка или дейности на производител на стоки или
доставчик на услуги, което има само информационна цел, не съдържа характеристиките на
скрито търговско съобщение и при условие, че неспоменаването може да въведе
потребителите в заблуда, не противоречи на разпоредбата на закона и е допустима
практика”. Извън горното е посочено, че графиката със сумата на джакпота е останала на
екран поради технически проблем – неуспешно реализиране на жива връзка, която е била
излъчена по-късно в рамките на предаването.
Намирам възраженията за неоснователни. От описаното в констативната част на
АУАН, а и от прегледа на приложения към преписката запис е видно, че излъченото
представлява не само „споменаване” на джакпота с информационна цел, а е придружено и с
показване в едър план на специално изготвено синьо каре с логото на играта, натрупания
джакпот и видовете лотарийни билети за играта. От кадъра се виждат и другите награди,
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които могат да бъдат спечелени. В този смисъл считам, че материалът излиза извън рамките
на чиста информация за рекорден джакпот, а несъмнено съдържа рекламно послание към
зрителите. Също така следва да се отчете, че времето, през което описаното стои на цял
екран – 28 секунди, е значително, като показването му реално не е необходимо, ако целта на
излъченото е само да информира зрителите за наличието на рекорден джакпот.
Предвид изложеното и след извършената проверка на Акт за установяване на
административно нарушение № НД-01-59/ 28.09.2016 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 “НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП” АД, ЕИК: 832093629, седалище и
адрес на управление: гр. София 1592, р-н Искър, бул. “Христофор Колумб” № 41, ет. 6,
представлявано от Дидие … Щосел, ЕГН …, имуществена санкция в размер на 3000 (три
хиляди) лева за нарушение на чл. 75, ал. 1, изречение второ 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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ
МАРИЯ СТОЯНОВА

Определям срок за доброволно изпълнение – 7 дни от влизане в сила на
наказателното постановление.
В случай на неизпълнение преписката ще бъде изпратена на публичен изпълнител
или на ЧСИ за предприемане на действия за принудително събиране по реда на ДОПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ
МАРИЯ СТОЯНОВА
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