НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ РД-10-10/ 14.05.2019 г.
Днес, 14.05.2019 г., подписаната София Владимирова …, председател на Съвета
за електронни медии (СЕМ), разгледах и проверих преписка по Акт за установяване
на административно нарушение № НД-01-16/ 09.04.2019 г., съставен от …, на
длъжност старши инспектор в СЕМ, при свидетели на установяване на нарушението … и
…, срещу „ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ” ООД, ЕИК 121761999, със седалище и адрес на
управление: гр. София 1113, СО – район Изгрев, ул. „Незабравка” № 25, Парк хотел
Москва, ет. мецанин, представлявано от Злати Станков Златев, за следното:
На 19.02.2019 г., в Съвета за електронни медии (СЕМ), гр. София, бул.
„Шипченски проход” № 69, при преглед на запис от Интегрираната система за
мониторинг на СЕМ на телевизионна програма „ЕВРОКОМ” на доставчика на медийни
услуги „ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ” ООД (преди „ЕВРОКОМ – НАЦИОНАЛНА
КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ” ООД), е установено следното:
На 13.02.2019 г. в часовия интервал от 14:05 часа до 15:01 часа в програма
„ЕВРОКОМ”, идентифицирана с таймер-сигнал и лого в горния ляв ъгъл на екрана, е
излъчено предаването „Кардиограма” с водеща проф. д-р Надка Бояджиева.
Тема на предаването е: „Съвременни методи за лечение на заболяванията на
простата”.
Водещата проф. д-р Надка Бояджиева, д.м.н., акад. на БАНИ, представя гостите в
студиото д-р Георги Георгиев и д-р Йордан Томов, уролози от „Хил клиник”.
Гостуващите лекари - уролози обясняват каква е функцията на простатната жлеза при
мъжете, кои са симптомите, изискващи лечение на заболяванията на простатата, методи
за лечение, особеностите на рака на простатната жлеза и начините за лечение,
предимствата на методите за лечение с лазер, новостите във фюжън 3D биопсията,
необходимостта от профилактика и преглед при специалист. Лекуващите лекари
посочват и какви са уринарните инфекции при жените, уродинамиката.
Като съобщава темата на предаването, водещата д-р Бояджиева подчертава, че ще
представи своите колеги – лекари, заедно с това представят и „тяхната клиника „Хил
клиник”, която е нова, много съвременна, много модерна”. Според д-р Бояджиева
желанието на „Кардиограма” е да дава новостите за ориентиране към най-добрите
съвременни методи, ефективни в лечението на което и да е заболяване.
От 14:21:16 часа до 14:21:31 часа е излъчено следното аудио-визуално съдържание:
„И днес нашето предаване има продуктово позициониране и след рекламите ще пуснеме
и клиниката, и възможностите на клиниката, за да помогне не само на хипертрофия, да
помогне и на раковите заболявания…”
От 14:24:23 часа до 14:25:19 часа е излъчено следното аудио-визуално съдържание:
Водеща: „Уважаеми зрители, Вие сте с предаването „Кардиограма”. Темата е
посветена на най-съвременни методи за лечение и за диагностика безспорно на
заболяванията на простатната жлеза. Ние сме с двама колеги, които са лекари в една от
новите водещи клиники с най-съвременна апаратура. И тъй като е продуктово

позициониране, ще помоля д-р Георгиев да ни разкаже за възможностите, къде се намира
клиниката, как пациентите могат да достигнат до тази клиника. Имаме право, тъй като
сме обявили продуктово (глас зад кадър на един от докторите: „Чудесно!”), а и да дадем
облекчаване на това безпомощно състояние понякога на пациентите, люшкащи се от
едно място на друго, да знаят клиниката със съвременните методи в урологията. Кажете
ни.”
В 14:25:19 часа е излъчено следното аудио-визуално съдържание: д-р Георги
Георгиев съобщава адреса на клиниката: „Хил клиник” се намира в „Бояна”, в София,
бул. „Пушкин” 71. Всеки един пациент, желаещ да направи консултация, може да се
обади на телефоните за това”.
От 14:25:34 часа до 14:26:04 часа д-р Георги Георгиев прави описание на
възможностите за лечение: „Вече 10 години „Хил клиник” успешно, ъ-ъ, въвежда всичко
ново, което има в урологията по отношение на лечение на доброкачествената простатна
хиперплазия и рака на простатата. А-а, ние имаме огромен опит по отношение на
лазерната енуклеация на простатна жлеза. Това е (Водеща: „Ще разкажем…да, да.”) найсъвременният метод за лечение на това заболяване. В момента разполагаме с последния
модел лазер, хомио лазер за това, това е златният стандарт в момента за лечение на
заболяването…”.
От 14:39:05 часа до 14:39:19 часа е излъчено следното аудио-визуално съдържание:
проф. д-р Надка Бояджиева подчертава къде се намира клиниката: „Ето виждаме един
голям прогрес в „Хил клиник” на България, която се намира в София, в кв. „Бояна”, на
екраните Ви се изписват и телефоните, на които можете да се обадите”.
От 14:55:17 часа до 14:55:53 часа е излъчено следното аудио-визуално съдържание:
Водеща: „И сега да повториме за клиниката, кажете „Хил клиник”, къде се намира,
да-а.”
Д-р Йордан Томов посочва адреса на клиниката: „Хил клиник” се намира в кв.
„Бояна”, на бул. „Александър Пушкин” 71, работи всеки ден, а-а, винаги може да
заповядате и като пациенти, които търсещи второ мнение…”
Водеща: „Винаги може, да.”
Д-р Йордан Томов: „ При диагностициран рак на простатната жлеза със така..”
Водеща: „Работите ли със Здравната каса?”
Д-р Йордан Томов: „А-а, със Здравната каса частично работиме…”
В предаването „Кардиограма”, излъчено на 13.02.2019 г., многократно в кролове се
посочват данни за контакти (телефон, сайт) с „Хил клиник” - „Контакти на клиниката:
02/439313 WWW.HILLCLINIC.COM.
Включените кролове, съдържащи данни за контакти с клиниката, са в следните часове: в

14:11:25 часа, в 14:11:56 часа, в 14:12:29 часа, в 14:13:01 часа, в 14:13:34 часа, в 14:14:06
часа, в 14:14:39 часа, в 14:17:38 часа, в 14:18:10 часа, в 14:18:43 часа, в 14:19:17 часа, в
14:19:47 часа, в 14:25:11 часа, в 14:25:43 часа, в 14:26:15 часа, в 14:26:49 часа, в 14:27:19
часа, в 14:27:52 часа, в 14:28:24 часа, в 14:28:56 часа, в 14:29:29 часа, в 14:31:13 часа, в
14:31:46 часа, в 14:32:18 часа, в 14:32:50 часа, в 14:33:21 часа, в 14:34:24 часа, в 14:34:56
часа, в 14:35:29 часа, в 14:36:01 часа, в 14:36:34 часа, в 14:37:06 часа, в 14:37:38 часа, в
14:38:53 часа, в 14:39:25 часа, в 14:39:58 часа, в 14:45:43 часа, в 14:46:16 часа, в 14:26:49
часа, в 14:47:20 часа, в 14:47:53 часа, в 14:48:26 часа, в 14:48:58 часа, в 14:49:29 часа, в
14:50:02 часа, в 14:50:35 часа, в 14:51:07 часа, в 14:51:39 часа, в 14:53:16 часа, в 14:53:49
часа, в 14:54:23 часа, в 14:54:54 часа, в 14:55:30 часа, в 14:55:59 часа, в 14:56:31 часа, в
14:57:03 часа, в 14:57:35 часа.
Описаните аудио-визуални съдържания в предаването „Кардиограма” представят с
думи, звук и картина услугите и наименованието на лечебното заведение „Хил клиник”,
като с това представяне доставчикът на медийни услуги цели осигуряване на реклама и
то би могло да подведе аудиторията по своята същност. Водещата на предаването и
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гостите в студиото, лекари в „Хил клиник”, рекламират клиниката, като изтъкват нейни
предимства - „нова, много съвременна, много модерна”, „една от новите водещи
клиники с най-съвременна апаратура”, „въвежда всичко ново, което има в урологията по
отношение на лечение на доброкачествената простатна хиперплазия и рака на
простатата”, „имаме огромен опит по отношение на лазерната енуклеация на простатна
жлеза”, „в момента разполагаме с последния модел лазер, хомио лазер”. Изтъкването на
предимствата на „Хил клиник” води до популяризиране на дейността ѝ и има рекламна
цел. Многократното представяне в предаването на адреса на „Хил клиник” с думи от
водещата и от гостите в студиото, в кролове (контакти на клиниката – телефон, сайт)
също безспорно цели популяризиране на клиниката. Налице е рекламно послание, което
въздейства на зрителите с цел привличане на внимание към услугите на клиниката.
С включването на описаното аудио-визуално съдържание на 13.02.2019 г. в
предаването „Кардиограма” от 14:05 часа до 15:01 часа в програма „ЕВРОКОМ”,
доставчикът на медийни услуги „ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ” ООД (преди „ЕВРОКОМ НАЦИОНАЛНА КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ” ООД) е излъчил скрито търговско
съобщение, което е забранено,
с което 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 (един) брой CD на СЕМ със запис на част от програма „ЕВРОКОМ”,
излъчена на 13.02.2019 г. от 14:00 ч. до 16:00 ч.; 2. Покана за съставяне на акт за
установяване на административно нарушение изх. № НД-02-19-00-14/ 05.04.2019 г. и
обратна разписка за получаването ѝ.
Постъпило е писмено възражение с вх. на СЕМ № НД-02-19-00-14/ 15.04.2019 г. от
представляващия доставчика, в което се отрича извършването на нарушение. Сочи се, че
предаването „Кардиограма” има дългогодишна история и основно е посветено на
здравни проблеми и методите на лечение на различни заболявания. Доставчикът е спазил
буквата на закона чрез множество надписи, указващи, че в предаването има продуктово
позициониране, което отделно се обявява и от водещата. Темата на предаването не е
реклама на клиент, а има за цел да информира зрителя за новостите в медицината в тази
област. Не се споменават цени, промоции, отстъпки, безплатни прегледи или по друг
начин да се призовават зрителите да ползват услугите на „Хил клиник”.
След като на основание чл. 52, ал. 4 от ЗАНН проверих АУАН № НД-01-16/
09.04.2019 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, и прецених събраните
доказателства и направените възражения намирам, че административнонаказателното
производство е протекло при спазване на процесуалните правила. Актът е съставен от
компетентно лице в 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. АУАН е съставен в присъствието на
представляващия доставчика и му е връчен. Същият е упражнил адекватно правото си на
защита, подавайки писмено възражение срещу акта.
АУАН е законосъобразен и от материалноправна страна. Описаното в акта аудиовизуално съдържание представя с думи, звук и картина услугите и наименованието на
лечебното заведение „Хил клиник”, като се изтъкват предимствата на клиниката („нова,
много съвременна, много модерна”, „една от новите водещи клиники с най-съвременна
апаратура” и т.н.); многократно се посочват и контактите ѝ. Независимо от наличието на
заставки за продуктово позициониране, представянето на услугите на клиниката,
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нейните предимства, контактите ѝ, излиза далеч над допустимото „включване” или
„споменаване”, за да се приеме, че е налице „продуктово позициониране” по смисъла на
чл. 74, ал. 4 от ЗРТ, както и не отговаря на изискванията на чл. 84, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗРТ по
отношение на предаванията, включващи позициониране на продукти.
Предвид горното и 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 „ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ” ООД, ЕИК 121761999, със седалище и
адрес на управление: гр. София 1113, СО – район Изгрев, ул. „Незабравка” № 25, Парк
хотел Москва, ет. мецанин, представлявано от Злати Станков Златев, имуществена
санкция в размер на 3000 (три хиляди) лева за нарушение на чл. 75, 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 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
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