НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ РД-10-3/ 17.01.2017 г.
Днес, 17.01.2017 г., подписаната Мария ……. Стоянова, председател на Съвета за
електронни медии, разгледах и проверих преписка по Акт за установяване на
административно нарушение № НД-01-45/28.09.2016 г., съставен от …………., на длъжност
старши 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, СО - район Триадица, Административна сграда
на НДК, пл. България № 1, ет. 11, представлявано само заедно от двама членове на
управителния съвет: ………. и …….., за следното:
На 22.07.2016 г., след преглед на запис от Интегрираната система за мониторинг на
СЕМ на програма “БТВ” на доставчика на медийни услуги “БТВ МЕДИА ГРУП” ЕАД,
излъчена на 21.07.2016 г. е констатирано, че:
На 21.07.2016 г., в интервала от 06.00 ч. до 07.00 ч. са излъчени четири обозначени
рекламни блока и единичен рекламен спот, докато тече прогнозата за времето, с общо
времетраене 12 /дванадесет/ минути и 26 /двадесет и шест/ секунди.
Първият обозначен рекламен блок, излъчен от 06:10:28 ч. до 06:11:01 ч., е с
продължителност 33 /тридесет и три/ секунди и следното съдържание: препарат за
поддържане на кръвната захар “Diabeto Strong”.
Вторият обозначен рекламен блок, излъчен от 06:26:30 ч. до 06:29:59 ч., е с
продължителност 3 /три/ минути и 29 /двадесет и девет/ секунди и следното
съдържание: сладоледи “Familia” от “Nestle”; боя за коса “Palette” – Schwarzkopf; лак за
нокти “Полинейл” от “Angelini”; котешка храна “Gourmet Gold”; препарат против диария без
рецепта “Имодиум”; сладоледи “Familia” и “Hit Familia” от “Nestle”; препарат за съдомиялни
“Finish”; лекарствен продукт без рецепта “Простамол уно”; сметанов сладолед “Old Time” от
“Изида”; мъжки шампоан против пърхут “Clear men”.
Третият обозначен рекламен блок, излъчен от 06:34:50 ч. до 06:38:44 ч., е с
продължителност 3 /три/ минути и 54 /петдесет и четири/ секунди и следното
съдържание: предложения “Ледена епоха” на “Lidl”; сладоледи “Denny”; жилищни кредити
от “Райфайзен банк”; лекарствен препарат против цистит “Урохелп 36” от “Вита голд”;
сладоледи “Familia” от “Nestle”; “Poker Stars”; кредити от Provident; автомобилно гориво
“Eko Racing 100” от бензиностанции “Еко”; сладоледи “Familia” и “Hit Familia” от “Nestle”.
От 06:38:56 ч. до 06:39:07 ч., докато тече прогнозата за времето, е излъчен единичен
рекламен спот на екскурзии до Мароко и Испания с продължителност 11 /единадесет/
секунди.
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Четвъртият обозначен рекламен блок, излъчен от 06:55:36 ч. до 06:59:55 ч., е с
продължителност 4 /четири/ минути и 19 /деветнадесет/ секунди и следното
съдържание: сладоледи “Pirulo” от “Nestle”; лекарствен препарат против безсъние без
рецепта “Магне В6”; автоматична система за поддържане на маникюр и педикюр от “Scholl”;
сладоледи “Denny”; гореща разпродажба от сайта и мобилните приложения “Fashion days”;
препарат за регулиране на дейността на простата “Простамакс” от “Fortex”; сладоледи
“Familia” от “Nestle”; дезодорант “Sport men” от “Fa”; “Nescafe 3 in 1 frappe” viber”; нови
продукти “Pretzel Chips”; препарат против констипация “Дулколакс”; сладоледи “Familia” и
“Hit Familia” от “Nestle”.
С излъчването на описаните търговски съобщения по програма “БТВ” с общо
времетраене от 12 минути и 26 секунди за времето от 06:00 ч. до 07:00 ч. на 21.07.2016 г.,
доставчикът на медийни услуги “БТВ МЕДИА ГРУП” ЕАД нарушава разпоредбата на ЗРТ
делът на рекламните спотове и спотовете за телевизионен пазар в даден едночасов период да
не надхвърля 12 минути,
с което е нарушен чл. 89, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията.
Към административнонаказателната преписка са приложени следните документи и
материали: DVD със запис на програма БТВ, излъчена на 21.07.2016 г. от 06:05:14 ч. до
07:00)22 ч.; покана за съставяне на АУАН.
Отправена е покана до доставчика, негов представител не се е явил в СЕМ. Актът е
съставен в отсъствие на нарушителя. Изпратен е на общинската администрация, чрез която е
предявен и подписан на 24.10.2016 г.
В законоустановения срок са постъпили възражения, в които се оспорва
извършването на нарушение и се отправя молба преписката да бъде прекратена. Доставчикът
навежда доводи за нарушение на процесуалните правила, както и за неправилност на
констатациите. Твърди, че ако е изследвана спецификата на всички излъчени аудио-визуални
произведения и тяхната прекъсваемост, извод за нарушение на чл. 89, ал. 1 от закона нямало
да бъде направен. Актосъставителят е следвало да събере допълнителни доказателства от
„евентуалния нарушител“. Възразява се и срещу извършеното отмерване на кръгъл
(астрономически) час.
След проверка на административнонаказателната преписка, намирам, че не са налице
твърдените от доставчика нарушения на закона. Неизпълнението на задължението делът на
рекламните спотове в даден едночасов период да не надвишава 12 минути, е описано
достатъчно ясно, така, че да не възниква съмнение относно неговото съдържание.
Нарушението на чл. 89, ал. 1 от ЗРТ е от формалните такива, с факта на излъчване на реклама
над определения минимум се реализира състава му. По отношение доводите, свързани с
начина на измерване, следва да се отбележи, че трайната съдебна практика потвърждава
възприетия от СЕМ подход, отчитането да е на кръгъл астрономически час.
Нарушението на чл. 89, ал. 1 от ЗРТ е констатираното при условията на повторност към датата на извършването му – 21.07.2016 г., на БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД са наложени над
двадесет наказания, наказателните постановления за които са влезли в сила (напр. НП РД10-9/ 03.02.2015 г. – потвърдено с решение от 28.4.2016 г. на АССГ по к.н.а.х.д 2798/16; НП
РД-10-14/ 03.02.2015 г. – потвърдено с решение на АССГ от 02.6.2016 по к.н.а.х.д. 7671/15 г.;
НП РД-10-15/ 03.02.2015 г. – потвърдено с решение на АССГ от 27.6.2016 г. по к.н.а.х.д.
2008/16 г.; НП РД-10-19/ 03.02.2015 г. – потвърдено с решение на АССГ от 26.11.2015 г. по
к.н.а.х.д. 7282/2015 г.; НП РД-10-22/ 10.02.2015 г. – потвърдено с решение на АССГ от
30.11.2015 г. по к.н.а.х.д. 7416/2015 г.; НП РД-10-25/ 10.02.2015 г. – потвърдено с решение на
АССГ от 16.3.2016 г. по к.н.а.х.д. 10333/15 г. и др.).
Предвид изложеното и след като проверих Акт за установяване на административно
нарушение № НД-01-45/28.09.2016 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, и
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след преценка на събраните доказателства и направените възражения, на основание чл. 126,
ал. 1, във връзка с ал. 3, 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, Административна сграда на НДК, пл. България
№ 1, ет. 11, представлявано от представлявано само заедно от двама членове на
управителния съвет: ………. и …………, имуществена санкция в размер на 6 000 (шест
хиляди) лева за нарушение на 89, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията, извършено в
условията на повторност.
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
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 НАП/ЧСИ за
предприемане на действия за принудително събиране по реда на ДОПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА С Е М
МАРИЯ СТОЯНОВА
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