НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ РД-10-9/ 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-01-15/ 09.04.2019 г., съставен от …, на
длъжност старши инспектор в СЕМ, при свидетели на установяване на нарушението … и
…, срещу „ВИЖЪН ЛАБ” ЕООД, ЕИК 200963607, със седалище и адрес на
управление: гр. София 1000, СО – район Възраждане, ул. „Пиротска” № 5, ет. 1,
представлявано от Мартин Христов Христов, за следното:
На 11.02.2019 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 „БЪЛГАРИЯ 24” на доставчика на
медийни услуги „Вижън Лаб” ЕООД, е установено следното:
На 02.02.2019 г. в часовия интервал от 10:12 часа до 11:01 часа в програма
„БЪЛГАРИЯ 24”, идентифицирана с таймер-сигнал и лого в горния десен ъгъл на
екрана, е излъчено предаването „Български лечител” с водещ проф. Мермерски.
В предаването проф. Мермерски твърди, че природната медицина може да
излекува тежки заболявания – бъбречна недостатъчност, пиелонефрит, подагра,
улцерозен колит, гангрена и др. Проф. Мермерски информира, че ще излезе тридесет и
първата му книга, в първа глава на която са посочени двадесет заболявания, които са
трудно лечими или нелечими при синтетичната медицина.
В предаването са включени аудио-визуални съдържания, в които проф. Мермерски
подчертава, че природата е създала лекарства за лечение на заболявания, посочва начини
за лечение, показва и акцентира върху значимостта на продуктите на Мермерски.
От 10:14:28 часа до 10:19:06 часа е излъчено следното аудио-визуално
съдържание: „И ще Ви дам пример – бъбречна недостатъчност, което е едно опасно
заболяване, при което, когато креатинина се повишава на 200, на 300, на 500 и стигне,
мине над 500 и стигне до 900 и 1000, тогава нещата с бъбреците стават трагични. …
Второто - пиелонефрит и глобелонефрит, което хората прекарват 5, 10, 15, 20 години в
болниците и в крайна сметка стигат до хемодиализа, природата е създала лекарство,
което без нито една стотинка в продължение на 2-3 месеца, зависи до каква степен се е
развило, в крайна сметка се лекува и него. Третото – подаграта, което е заболяване,
което засяга още много органи и системи, също има възможност да се лекува, е не има
възможност, а се лекува само чрез хранене. Четвърто, улцерозният колит, едно
заболяване, което практически трудно се лекува, мен ми се обадиха хора, които 10, 15,
20 години не могат да се отърват от него, природната медицина го лекува. Следващото гангрената, природната медицина не е съгласно с рязане на крайниците, и за моя
огромна изненада, в Интернет е дадено моето име, само че проф. Мермерски вместо
българин е написан Russian scientist, което значи руски учен. В крайна сметка това няма
никакво значение, важното е, че ние сме създали лекарство от природата, което, когато

се обяви, се получи една бенка, която започва да расте, започва да кърви, започва да
боли, това вече показва, че раковите клетки действат в тая меланома, както са казали рак
на кожата. И в крайна сметка, само с няколко лева, това заболяване се лекува вследствие
на това, че се използва принципа, при който раковите клетки в алкална среда не могат да
се развиват. И в крайна сметка... дойде вчера един много симпатичен, много приятен
мъж на 82 години и ми показа крака, в който е направена една операция, но са
установили, че метастазите не са изчистени, правят втора операция… пак се оказва,
трета операция и вчера той идва при мен и казва: „Проф. Мермерски, разбрах от
Интернет, че Вие може да ми помогнете.” Аз му казвам: „Ако при Вас е имало
интервенция, а при Вас не една, а три интервенции, аз не мога да Ви бъда полезен,
защото когато третираме рака на кожата, меланомата, както се казва, и когато направиме
първата процедура, още при първата процедура се получава едно огромно червено
петно, една жена носа й беше станал на камба, и тогава вече като почне да се действа,
содата за хляб изсмуква кръвта и раковите клетки и тоя, това огромно петно започва да
се свива, свива, свива, зависи до каква степен развито, след месец - два, най - много три,
раковата, раковите клетки изчезват и остава само едно малко петънце.”
Според проф. Мермерски основната му задача и цел е да покаже, че храната,
природата в България, ни е надарила с толкова много неща, които са единствен начин за
пречистване на организма от мръсотията, от токсините, които са се натрупали в
човешкия организъм.
В 10:19:29 часа в предаването проф. Мермерски подчертава: „да пречистим
кръвоносните съдове, да пречистим отделителната система, храносмилателната система,
да пречистиме черния дроб и жлъчка и т.н.”. Тази книга има енциклопедичен характер, а
в следващата, която ще излезе има нещо, което няма никъде по света. В пета глава са
включени писма от всеки човек, който му е писал, като казва, че има хиляди писма, взел
ги е точно, както е написано всяко писмо, хората изказват благодарност. Проф.
Мермерски иска да е полезен на българския народ с три, четири или пет лекарства от
природата, които е прилагал лично и които са дали огромни резултати.
Проф. Мермерски в ефир чете писмо, което е написал до министъра на
здравеопазването и респективно до президента, до премиера и до председателя на
Народното събрание, с едно и също съдържание. В началото на писмото описва
професионалната си биография, като посочва - два пъти доктор на агробиологическите
науки. Чрез писмото проф. Мермерски уведомява, че е създал система на базата на
средствата само от природата, чрез която може да се възстановят функциите на почти
всички органи и системи, в резултат на което да се възстанови, да се подмлади целият
човешки организъм. По думите на проф. Мермерски чрез прилагането на тази система
може да се пречисти кръвоносната система от натрупаните в нея шлаки, може да се
пречистят храносмилателната, отделителната система, а също - черния дроб…, същото
се отнася за заболявания на очите. Според водещия на предаването впечатляващо на тази
система е, че може да се прилага в почивни станции, в санаториуми, в болниците, в
ученическите, студентските столове и т.н. В писмото проф. Мермерски уверява, че
предлаганата от него система за обновяване и подмладяване на човешкия организъм се
характеризира със следното:
От 10:23:56 часа до 10:24:42 часа е излъчено следното аудио-визуално съдържание:
„Първо, лечебните качества на предлаганите от мен продукти са неоспорими, затова
предлагам да ги дегустираме съвместно и да им се насладим. Второ, за разлика от
използваните синтетични лекарства, които имат по 10, 20, 30 болестотворни странични
ефекти, природните нямат и една хилядна от тези болестотворни странични ефекти.
Трето, за лечението с продукти от природата са необходими по-малко средства,
отколкото при всекидневното хранене. Четвърто, за набавяне на лечебните продукти не е
необходимо да се ходи в аптеката, тъй като те се намират в хранителните магазини.
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Пето, редовно и правилно прилагане още от младежка възраст ще ни спаси, ще ни спаси
от опасни и труднолечими заболявания.”
От 10:24:47 часа до 10:25:02 часа е излъчено следното аудио-визуално съдържание:
„Ето това нещо, а-а, щото много приказват, бе. Аз трябва да Ви кажа, че съм възмутен от
това, че ние сме създали, видите ли, тия два продукта. Ето ги.”
Проф. Мермерски взима в ръце два продукта, които през цялото време са в кадър, и
посочва начин на употреба:
От 10:25:05 часа до 10:26:24 часа е излъчено следното аудио-визуално съдържание:
„Единия, когато Вие имате хрема, с извинение, се разсополивите, в момента, в който
вземете е тая клечка за уши, вкарате вътре и в носа, вкарате дълбоко, в момента, в който
Вие вкарате нагоре-надолу и, ъ-ъ, размажете в двете ноздри, само след три минути Вие
нямате настъпление на грипа през дихателната система. И второ, това, другото нещо,
когато Вие почувствате, че гърлото Ви не е в ред, там има над 100 болестотворни
микроорганизми, но основният е вирусите, бактериите, микробите… Вие махате
капачката, отваряте устата и 5-6 пъти впръсквате дълбоко в гърлото, чак до сливиците.
След 15-20 минути отново атакувате, след 15 минути, 20 - за трети път атакувате. След
това всеки ден, сутрин, обед и вечер Вие дезинфекцирате Вашто гърло и по тоя начин се
спасявате.”
Проф. Мермерски посочва, че е приложил собствено лечение, че само след две
процедури всичко е спряло, същото и в гърлото и от 15 години няма грип.
От 10:26:48 часа до 10:27:21 часа е излъчено следното аудио-визуално съдържание:
„Така че, аз Ви моля, освен това рекламират нек'ви пробиотични бактерии. Ето го това
нещо.” (Водещият взима в ръце и показва кофичката мляко, която през цялото време е в
кадър). В 10:27:01 часа водещият подчертава: „Осем бактерии и три пребиотика, тия
бактерии полепват покрай биотиците, хранят се с отровата, натрупана в следствие на
лоша храна, лоша вода, лош въздух, и най-вече вследствие на антибиотиците, които вече
започнаха да ги отричат, ето ние с тия две неща елиминираме нуждата от
антибиотици…” (Водещият взима в ръце и показва кофичката мляко и един от
продуктите, които през цялото време са в кадър).
По отношение на другото, за което водещият казва, че няма да се спира, това е,
„синдромът на студените крака при хора, прекарали инфаркт, инсулт, при хора, които
живели, работили при тежки условия, студували много и т.н.”
От 10:27:38 часа до 10:27:51 часа е излъчено следното аудио-визуално съдържание:
„Ние с тоя балсам, което като вземете малко памук и сложите, ако имате дископатия, ако
имате плексит, ако имате студени крака и т.н. решавате въпроса.”
Проф. Мермерски държи на дегустацията на продуктите от висшите държавни
ръководители, да се убедят в системата.
Проф. Мермерски посочва книгите, които са в кадър, насочва вниманието на
зрителите за справка към книгата „Как да се предпазим от заболяването?”
Проф. Mермерски чете от една от книгите „Искате ли да знаете как да забавите
стареенето и антиейджинга” целебна и евтина рецепта „Мермерски баща и син” за
лечение на високо кръвно, простата, шипове, запазване на паметта и шум в ушите.
От 10:30:56 часа до 10:31:31 часа е излъчено следното аудио-визуално
съдържание: „Смесва се една кофичка кисело млеко Мермерски - 60-70 грама, настъргва
се ситно целина от главата, супена лъжица чист мед и 40-50 грама смлени орехи. Сместа
се разделя на 4 равни части. Консумира се 30 минути преди основното ядене, а
последната четвърт - един час преди лягане. След 20 дни резултатът ще бъде невероятен.
Може да го прилагате целогодишно.”
Проф. Мермерски посочва факторите, които ускоряват и които забавят стареенето
(фактори за бързото остаряване – храните, които ни разболяват, слънцето, фотосинтезата
и нейната роля върху стареенето, въздухът и стареенето, минерални води, водата,
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движението, стволовите клетки и стареенето, магнитните бури и стареенето, токсините;
фактори, с които можем да забавим стареенето и удължим младостта си –
антиоксидантите, флавоноидите, фитонцините, пробиотиците).
Описаното аудио-визуално съдържание представя с думи и картина продукти на
проф. Мермерски, като с това представяне в предаването „Български лечител”
доставчикът на медийни услуги цели осигуряването на реклама и това би могло да
подведе аудиторията по своята същност.
Налице е рекламно послание, което въздейства на зрителите с цел привличане на
внимание към продуктите на проф. Мермерски. Изрично се посочва, че природната
медицина може да излекува тежки заболявания (бъбречна недостатъчност, пиелонефрит,
подагра, улцерозен колит, гангрена и др.), като в тази връзка са изброени предимствата
на продуктите на проф. Мермерски. Като представя и описва предлаганата от него
система за обновяване и подмладяване на човешкия организъм, водещият на предаването
проф. Мермерски посочва, че лечебните качества на предлаганите от него продукти са
неоспорими. В предаването се описва начинът им на употреба, многократно се
подчертават полезните им свойства, което цели насърчаване използването на тези
продукти и популяризиринето им с рекламна цел.
С включването на описаното съдържание на 02.02.2019 г. в предаването „Български
лечител” от 10:12 часа до 11:01 часа в програма „БЪЛГАРИЯ 24”, доставчикът на
медийни услуги „Вижън Лаб” ЕООД е излъчил скрито търговско съобщение по смисъла на
чл. 75, ал. 2 от ЗРТ, 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 „БЪЛГАРИЯ 24”,
излъчена на 02.02.2019 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч.; 2. Покана за съставяне на акт за
установяване на административно нарушение изх. № НД-05-94-00-47/ 05.04.2019 г. и
обратна разписка за получаването ѝ.
Постъпило е писмено възражение с вх. на СЕМ № НД-05-94-00-47/ 11.04.2019 г. от
представляващия доставчика, в което се сочи, че предаването „Български лечител” е
външна продукция на проф. Мермерски, а медията само осигурява техническо
обезпечение и ефир. В началото и в края на всяко едно предаване се излъчва заставка за
продуктово позициониране. Посочено е още, че многократно са водени разговори с
проф. Мермерски по повод нерегламентирана търговска реклама в ефира на предаването,
но основните проблеми се коренят в напредналата възраст на професора и това, че се
увлича от множеството обаждания на зрители.
След като на основание чл. 52, ал. 4 от ЗАНН проверих АУАН № НД-01-15/
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.
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АУАН е законосъобразен и от материалноправна страна. Описаното в акта аудиовизуално съдържание представя с думи и картина продукти на проф. Мермерски, като
изтъква положителните им качества, начин на използване, липса на странични ефекти и
т.н. Представянето на различните продукти 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. Без значение е и обстоятелството, че предаването е
„външна продукция” за доставчика, доколкото съгласно чл. 17, ал. 1 от ЗРТ доставчиците
на медийни услуги са тези, които носят отговорността за съдържанието на услугите.
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 „ВИЖЪН ЛАБ” ЕООД, ЕИК 200963607, със седалище и адрес на
управление: гр. София 1000, СО – район Възраждане, ул. „Пиротска” № 5, ет. 1,
представлявано от Мартин Христов Христов, 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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