НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ РД-10-13/ 04.06.2019 г.
Днес, 04.06.2019 г., подписаната София Владимирова
председател на
Съвета за електронни медии, разгледах и проверих преписка по Акт за установяване на
административно нарушение № НД-01-12/ 20.03.2019 г., съставен от
на длъжност
старши инспектор в Съвета за електронни медии, при свидетели на установяване на
нарушението
и
срещу „ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА” АД, ЕИК: 115568068, седалище и
адрес на управление: гр. София 1000, р-н Възраждане, ул. “Позитано” № 30, адрес за
кореспонденция: гр. София, 1700, бул. „Симеоновско шосе” № 88, представлявано от
Георги
Харизанов, за следното:
На 14.02.2019 г., в административната сграда на Съвета за електронни медии (СЕМ)
- гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, при преглед на записи от интегрирана
система за мониторинг (ИСМ) на радиопрограма „Радио Европа - Новините сега” на
доставчика на медийни услуги „Телевизия Европа” АД, излъчвана на честота 105,6 MHz за
гр. София, е установено следното:
На 09.02.2019 г. във времето от 12:51:28 ч. до 12:55:36 ч. по програма „Радио
Европа - Новините сега”, е излъчено интервю на водещия с
за ледена
пързалка „Ариана”.
Водещият анонсира: „Най-голямата ледена пързалка на открито „Ледена пързалка
„Ариана”, намираща се в центъра на София, откри официално своя нов сезон. Повече
подробности за пързалката сега ще ни разкаже отговорникът
”.
- Г-н
да кажем за хората, които не са идвали на ледена пързалка „Ариана”,
няколко по-интересни факта, свързани с нея. Да започнем с локацията. Самото име Ариана
подсказва, че е в района на езерото Ариана. Така ли е?
- Така е, да, в района на Орлов мост е, на езерото Ариана.
- Казвате, че това е най-голямата пързалка в България. Какви са нейните размери?
- 1200 кв. е, най-голямата открита пързалка на Балканския полуостров.
- Какво може да кажете за качеството на леда и за условията, които предлага ледена
пързалка Ариана? Колко подходяща е тя за напреднали, хора, които се занимават с
пързаляне и колко за ненапреднали, за начинаещи?
- Значи, мисля, че ледът е нормален, за пързалка, която е на открито. Както знаете, че
ледът се поддържа малко сложно и трудно. Но все пак ние се справяме с това нещо и
мисля, че ледът е нормален и за начинаещи, и за професионалисти.
- По Ваша оценка, повече начинаещи ли идват или повече професионалисти, откакто
пързалката съществува?

- Ами, зависи по кое време на деня. Значи през деня идват повече деца - начинаещи, а
вечер - 6, 8, 10 часа, идват професионалисти. Тъй като от 10 часа вечерта може да се кара с
едно билетче до 6 сутринта.
- Прави впечатление, че пързалката работи денонощно, това означава ли, че няма
празник за нея, винаги 24 часа в денонощието тя е отворена?
- Няма празник за пързалката. Пързалката е 24 часа на разположение за софиянци.
Могат да заповядат по което време на деня искат да карат кънки. На…. всеки кръгъл час 2,
4, 6, 8, 10, 12 часа.
- А имате ли желаещи в ранните часове на денонощието, след полунощ да карат
кънки?
- Има, има да, тъй като, както ви казах, от 10 часа вечерта до 6 сутринта могат да
карат с едно билетче. С едно билетче до сутринта.
- Разкажете ни какви са различните ценови зони, по дни.
- Ако имате собствени кънки, плащате само входче, което е 5 лв. за час и половина.
Ако нямате собствени кънки, наемът на кънките е 4 лева и съответно 5 лева вход, общо 9
лева.
- Имате ли инструктори, които могат да се наемат за начинаещи, хора, които тепърва
се учат да карат кънки?
- Да, имаме инструктори, те се наемат за по 40 мин. за София-град, ако сте начинаещ
може допълнително.
- Имате ли достатъчно големи гардероби и помещения, в които хората могат да си
държат дрехи, обувки и т.н.?
- Да, да, да, имаме. Имаме около 200 броя места, които са за оставяне на обувки,
чанти и шапки, кой каквото иска да остави.
- Т.е. хората могат да бъдат спокойни и сигурни за своя багаж и да се отдадат на
забавление.
- Точно така, да.
- Видях, че имате специални предложения за ученици, които учат в софийски
училища, държавни. Може ли да ни разкажете повече за това?
- Значи, пързалката от 8 до 9 сутринта е безплатна, в смисъл такъв, за всички
ученици от държавни училища. Няма наем кънки, няма вход, който иска да заповяда от 8
до 9 часа всеки ден, пързалката е на разположение и е безплатно.
- Какъв документ трябва да ви покажат учениците?
- Само ученическа карта.
- Предлагате ли някакви странични забавления от рода на ди-джей партита и разни
други такива събития, които могат допълнително да забавляват хората, дошли да карат
кънки?
- Да, ди-джей има събота и неделя, някой път и петък, събота и неделя има ди-джей,
има певци, участници. Открихме пързалката с Джей Джей - певец, който беше от Х
фактор.
- Последният ми въпрос: докога очаквате да работи ледена пързалка „Ариана”, до
края на февруари или според условията може да продължи и март месец?
- Значи, всичко зависи от времето, ако времето стане плюс 20 градуса март месец,
затваря, плюс 15. Ние няма как да поддържаме леда, тъй като сме на открито.
Водещият: „
, отговорник за ледена пързалка „Ариана”, с подробности
за съоръжението, открило своя нов сезон малко преди коледните празници.”
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В описаното интервю, което е с продължителност 4 минути и 08 секунди, се
съдържат данни за точното местоположение на пързалката, акцентира се върху условията,
които предлага съоръжението – работно време (24 часа, без почивен ден), стойността на
билетите (5 лв.), цени за оборудване (кънки) (4 лв.), промоционални предложения (за
ученици, за пързаляне след 22:00 часа), за осигурената възможност за ползване на
инструктор; изтъкват се и създадените удобства за съхранение на вещите на посетителите
(200 гардероба), както и организирането на допълнителните забавления (ди-джей партита).
Излъченото представлява скрито търговско съобщение по смисъла на чл. 75, ал. 2
от ЗРТ, тъй като представя с думи дейността и услугите на ледена пързалка „Ариана”, като
с това представяне се цели осигуряването на реклама в програмата и то би могло да
подведе аудиторията по отношение на своята същност, доколкото слушателят очаква
информационно-развлекателно съдържание, а не рекламно такова.
С излъчването на описаното аудио съдържание на 09.02.2019 г. в програма „Радио
Европа – Новините сега”, в което е представена ледена пързалка „Ариана” (като е
акцентирано на местоположението ѝ, ценовите условия и услуги, които предлага),
доставчикът на медийни услуги „Телевизия Европа” АД е излъчил скрито търговско
съобщение, което е забранено,
с което е нарушил чл. 75, ал. 1, изр. второ от Закона за радиото и телевизията.
Към акта са приложени следните писмени документи и материали: 1 (един) бр. CDR със запис на част от програма „Радио Европа - Новините сега”, излъчена на 09.02.2019 г.;
Покана за съставяне на АУАН с изх. № НД-02-20-00-6/ 07.03.2019 г. + обратна разписка за
получаването ѝ; Писмо до кмета на р-н Лозенец с изх. на СЕМ № НД-02-20-00-6/
04.04.2019 г.; Писмо от секретаря на р-н Лозенец с вх. на СЕМ № НД-02-20-00-6/
23.05.2019 г.; Пълномощно рег. № 8157/ 28.03.2018 г. на нотариус Милена Георгиева.
В законоустановения срок не са постъпили писмени възражения, такива не са
отбелязани и в акта.
След като на основание чл. 52, ал. 4 от ЗАНН проверих АУАН № НД-01-12/
20.03.2019 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, и прецених събраните
доказателства 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 връчен на представител на нарушителя чрез общинската
администрация на СО – район Лозенец.
АУАН е законосъобразен и от материалноправна страна. Предвид липсата на
възражения от страна на доставчика, които да бъдат обсъдени и с оглед на факта, че
описаното в акта аудио съдържание отговаря на легалното определение за скрито
търговско съобщение, съдържащо се в чл. 75, ал. 2 от ЗРТ, тъй като представя с думи
услугите, дейностите и наименованието на ледена пързалка „Ариана”, като с това
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представяне доставчикът цели осигуряването на реклама, намирам констатираното
нарушение на ЗРТ за безспорно установено.
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 ЕВРОПА” АД, ЕИК 115568068, седалище и адрес
на управление: гр. София 1000, р-н Възраждане, ул. “Позитано” № 30, представлявано от
Георги
Харизанов, имуществена санкция в размер на 3000 (три хиляди) лева
за нарушение на чл. 75, ал. 1, изр. 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 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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