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НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

№ РД-10-55/08.08.2017 г. 
 

Днес, 08.08.2017 г., подписаната София Владимирова ………, председател на Съвета 

за електронни медии, разгледах и проверих преписка по Акт за установяване на 
административно нарушение № НД-01-45/ 16.06.2017 г., съставен от …………, на длъжност 
главен 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, район Триадица, Административна сграда на 
НДК, пл. България № 1, представлявано от изпълнителните директори: Флориан Скала, ЛНЧ 
……., Давид Щепан, ЛНЧ …… и Господин …….. Йовчев, ЕГН ….. (като всеки от изп. 
директори представлява дружеството с един от другите двама) за следното: 

 
На 22.05.2017 г., в административната сграда на СЕМ - гр. София, бул. „Шипченски 

проход”  № 69, ет. 6, при преглед на записи от Интегрираната система за мониторинг (ИСМ) 
на телевизионна програма БТВ на доставчика на  медийни услуги БТВ Медиа Груп ЕАД, е 
установено, че: 

На 21.05.2017 г. в часовия пояс от 22:00 до 23:00 часа по програма БТВ, 
идентифицирана с таймер-сигнал и лого в горен ляв ъгъл на екрана, са разпространени три 
обозначени рекламни блока и един единичен рекламен спот, с обща продължителност 14 

минути и 26 секунди в следната хронология: 
В първия рекламен блок, излъчен от 22:00:20 ч. до 22:05:49 ч., след самопромоция на 

филма по БТВ “11-А”, са включени рекламни спотове в следната последователност: 
дезодорант Nivea Invisible for Black and White Fresh; сайдер Somersby; десерт Kinder Pingui; 
крем на Revitalift Laser Renew на L’Oreal Paris; бира Шуменско; финансови услуги на 
Easycredit; лекарствени продукти за нос Олинт; сайдер Крадецът на ябълки; лекарствен 
продукт срещу алергии Реактин; напитки Coca Cola; епилиращи ленти Veet Easy-gel wax; 
хранителни продукти на промоция в Lidl – с обща продължителност на рекламния блок от 5 

минути и 29 секунди.                   

В 22:07:35 ч. до 22:07:41 ч., по време на предаването “Папараци”, в долната дясна част 
на екрана, върху цветна подложка се появява реклама на финансови услуги на банка ДСК (с 
наличен надпис реклама) с продължителност 6 секунди.   

Вторият рекламен блок, излъчен от 22:24:25 ч. до 22:29:21 ч., включва хронологично 
следните рекламни спотове: бисквити от краве масло от Кристал; продукт за домашни 
любимци срещу кърлежи и бълхи Frontline; игра на Tuborg за награди и музикално събитие; 
сладолед Carte D’Or; лекарствен продукт Magne B6; ракия Кайлъшка; вафли Family; уиски 
Black Ram; уреди в магазини Technopolis; вода Банкя; онлайн магазин за дрехи втора ръка 
Remixshop.com; серия Омо за пране и срещу петна по дрехите; спортна капачка и вода Банкя; 
топ-оферти в магазини Kaufland; сокове Cappy; бисквити Чаени и Мадагаскар от Кристал – с 
обща продължителност на рекламния блок от 4 минути и 56 секунди.   

В третия рекламен блок, излъчен от 22:41:05 ч. до 22:45:00 ч., след самопромоция на 
филма по БТВ “11-А”, са включени рекламни спотове в следната последователност: 
хранителни продукти в Lidl; Лутеин супер плюс за очи и зрение; бира Шуменско; кредит от 
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ferratum.bg; шампоани Nivea hairmilk; 4G на Telenor; продукти срещу гъбички по краката на 
Scholl; продукти за чиста тоалетна и Power 5 от Domestos; Coca Cola 750 ml бутилка за 
връщане – с обща продължителност на рекламния блок от 3 минути и 55 секунди.      

Общото времетраене на излъчените рекламни спотове по програма БТВ в часовия 
интервал от 22.00 ч. до 23.00 ч. е 14 минути и 26 секунди. 

 
С разпространението на описаните по-горе рекламни спотове с общо времетраене 14 

минути и 26 секунди в рамките на едночасовия период от 22:00 часа до 23:00 часа на 
21.05.2017 г. по програма БТВ, доставчикът на медийни услуги БТВ Медиа Груп ЕАД не се е 
съобразил с разпоредбата на ЗРТ, според която делът на рекламните спотове и спотовете за 
телевизионен пазар в даден едночасов период не може да 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: CD-R със запис на част от програма БТВ на доставчика на медийни услуги БТВ 
Медиа Груп ЕАД, излъчена на 21.05.2017 г. , от 22:00 часа до 23:00 часа.; покана за съставяне 
на акт за установяване на административно нарушение с изх. на СЕМ № НД-02-19-00-
69/02.06.2017 г., обратна разписка от 07.06.2017 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. 
Възразява срещу измерването на кръгъл (астрономически) час. Изтъква и, че не е отчетена 
продължителността на всяко едно от търговските съобщения, съдържащо се в отделните 
блокове, както и че не е съобразен характера на аудио-визуалните произведения в 
изследвания часови пояс. 

 
След проверка на административнонаказателната преписка се установи, 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 установяване 
излъчване на реклама над определения минимум се реализира състава на санкционната 
норма. По отношение доводите, свързани с начина на измерване, 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 – 21.05.2017 г., на БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД са наложени 
имуществени санкции наказателните постановления, за които са влезли в сила (НП № РД-10-
51/ 21.04.2015 г., потвърдено с Решение № 2663/21.04.2017 г. по к.н.а.х.д. № 11942/16 г. на 
АССГ; НП № РД-10-52/ 21.04.2015 г., потвърдено с Решение № 495/25.01.2017 г. по к.н.а.х.д. 
№ 6407/16 г. на АССГ).  

Предвид изложеното и след извършената проверка на Акт за установяване на 
административно нарушение № НД-01-45/16.06.217 г. с оглед неговата законосъобразност и 
обоснованост, и след преценка на събраните доказателства и направените възражения, на 
основание чл. 126, ал. 1 и 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, район Триадица, Административна сграда на НДК, пл. България № 1, 
представлявано от изпълнителните директори: Флориан Скала, Давид Щепан и Господин ….. 
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Йовчев (като всеки от изп. директори представлява дружеството с един от другите двама), 
имуществена санкция в размер на 6000 (шест хиляди) лева за нарушение на чл. 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 

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 


