
 

 

 

 

 

 

 

 

НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

№ РД-10-5/ 09.01.2018 г. 

 
Днес, 09.01.2018 г., подписаната София Владимирова …, председател на Съвета 

за електронни медии, разгледах и проверих преписка по Акт за установяване на 

административно нарушение № НД-01-83/ 05.12.2017 г., съставен от …, на длъжност 

старши инспектор в Съвета за електронни медии, при свидетели на установяване на 

нарушението … и …, срещу “ФОКУС-НУНТИ” ООД, ЕИК: 130552817, седалище и 

адрес на управление: гр. София 1505, р-н Оборище, ул. „Султан тепе” № 8, 

представлявано от Красимир … Узунов, ЕГН …, за следното: 

      

На 09.10.2017 г., в сградата на Съвета за електронни медии, на адрес бул. 

„Шипченски проход” № 69, при преглед на запис на програма „РАДИО ФОКУС” на 

доставчика на медийни услуги „ФОКУС-НУНТИ” ООД, излъчена в гр. София на честота 

103.6 MHz, e установено следното: 

 

На 05.10.2017 г. по програма „РАДИО ФОКУС”, по време на предаването „Добро 

утро, България”, в часовия интервал от 09.00 ч. до 10.00 часа /или от 09.57.51 ч. до   

09.59.01 ч. по таймера на записа във файл № 6196963 на Интегрираната система за 

мониторинг на СЕМ/, в обозначен рекламен блок се разпространява търговско съобщение 

със следното съдържание: 

„Вече няма защо да търсите начини как да заминете на лечение в чужбина при 

онкологично заболяване. Университетска многопрофилна болница „Свети Иван Рилски” 

– София осигурява всичко необходимо на нивото на световните стандарти. За 

възстановяване на вашето здраве при онкологични заболявания нашите добри лекари и 

специалисти въведоха в употреба за първи път в България високо технологичния линеен 

ускорител последно поколение, с широка гама от възможности в областта на 

лъчехирургията като алтернатива на хирургичното лечение за труднодостъпни и 

високорискови локализации. Лечението се прилага при метастази в главния мозък, 

рецидиви на мозъчни тумори, менингиоми, невриноми, аденоми на хипофизата, ранни 

тумори на белия дроб и белодробни метастази и други. Болница „Свети Иван Рилски” е 

единствената българска болница, отличена с две международни награди за качество на 

европейското общество. Диагностика, лечение и рехабилитация на най-високо ниво, 

защото за нас пациентите са важни. Работи със Здравната каса. Повече информация 

може да намерите на www.rilski. com или на телефон 02 952 20 18”.        

 

С писмо изх. № РД-21-04-00-4/ 07.07.2017 г. Съветът за електронни медии е изискал 

от Министерство на здравеопазването становище по компетентност относно търговски 

съобщения, излъчвани в програмите на доставчици на медийни услуги, включително и по 

отношение на описаното по-горе.  
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На 26.09.2017 г. в Съвета за електронни медии е получен отговор от Столична 

регионална здравна инспекция (СРЗИ) на горното писмо, препратено от Министерство на 

здравеопазването. Становището на СРЗИ относно излъчваното търговско съобщение за 

УМБАЛ „Св. Иван Рилски” в програма „РАДИО ФОКУС” е, че в него „се съдържа 

информация за диагностична и лечебна дейност на онкологични заболявания: „лечението 

се прилага при метастази на главния мозък, рецидиви на мозъчни тумори, менегиоми, 

невриноми и др.”, които се назначават само по лекарско предписание на лекар 

специалист. Следователно, излъченото съобщение рекламира лечение, назначено само по 

лекарско предписание, което е в нарушение на разпоредбата на чл. 75, ал. 8 от ЗРТ”. 

 

С излъчването на гореописаното търговско съобщение, с което се рекламира 

лечение, което се назначава само по лекарско предписание в УМБАЛ „Св. Иван Рилски”, 

по програма „РАДИО ФОКУС”, излъчена в гр. София на честота 103.6 MHz на 05.10.2017 

г., доставчикът на медийни услуги „ФОКУС-НУНТИ” ООД е нарушил забраната за 

излъчване на търговски съобщения за лечение, което се назначава само по лекарско 

предписание,  

с което е нарушен  чл. 75, ал. 8 от Закона за радиото и телевизията. 

    

Към акта са приложени следните писмени документи и материали: 

1. Един (1) бр. CD на СЕМ със запис на част от предаването “Добро утро, България”, 

излъчено на 05.10.2017 г. по програма “Радио Фокус” в гр. София от 09.00 ч. до 10.00 ч. 

2. Един (1) бр. файлова разпечатка на записаната в ИСМ на СЕМ програма “РАДИО 

ФОКУС” на 05.10.2017 г. от 09.00 до 10.00 ч. във файл № 6196963. 

3. Писмо изх. на СЕМ № РД-21-04-00-4/ 07.07.2017 г. до Министерство на 

здравеопазването с молба за становище относно конкретни търговски съобщения;  

4. Писмо с вх. № РД-21-04-00-4/ 26.09.2017 г. на Столична регионална здравна 

инспекция, съдържаща експертно становище за излъчваната реклама на лечение и 

диагностика в болница „Свети Иван Рилски”.   

5. Покана за съставяне на АУАН с изх. № НД-02-20-00-79/ 01.12.2017 г. 

 

Постъпило е писмено възражение с вх. № РД-21-04-00-4/ 08.12.2017 г. от 

представляващия доставчика, в което се отрича извършването на нарушението. Посочено 

е, че „лечение по лекарско предписание” се определя като назначена от лекар дейност по 

прилагане на медицински средства за премахване или облекчаване на болест. Анализът на 

конкретното съобщение води до извод, че не се рекламира дейност по прилагане на 

медицински средства, а се запознават слушателите на радиото с въвеждане в 

медицинската практика в страната на нов, неизползван до този момент уред. В най-лошия 

случай може да се направи извод за популяризиране и насърчаване на използването на 

предлаганите от медицинското заведение услуги, за което евентуално може да се търси 

отговорност от лечебното заведение за нарушаване на разпоредбата на чл. 190, ал. 2 от 

Закона за здравето, а не от „Радио Фокус”, което не се явява неин субект. 
 

След като на основание чл. 52, ал. 4 от ЗАНН проверих АУАН № НД-01-83/ 

05.12.2017 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 съставен в присъствието на упълномощен представител 

на дружеството и му е връчен. Доставчикът е реализирал правото си на защита, подавайки 

писмено възражение срещу акта. 
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АУАН е законосъобразен и от материалноправна страна. Независимо от посоченото 

във възражението определение за „лечение по лекарско предписание”, в действителност 

легална дефиниция в българското законодателство липсва. Поради тази причина е 

изискано и становище от компетентен орган по конкретното търговско съобщение, като в 

полученото на 26.09.2017 г. становище категорично е посочено, че в съобщението се 

рекламира лечебна дейност, която се назначава само по лекарско предписание на лекар 

специалист. Неоснователно намирам твърдението, че търговското съобщение не 

рекламира дейност по прилагане на медицински средства, а единствено запознава 

слушателите с въвеждането на нов, неизползван до този момент уред. От текста на 

рекламата е видно, че представянето на този уред (високо технологичен линеен ускорител 

последно поколение) е именно с цел реклама на лечение на конкретни онкологични 

заболявания, които са изрично изброени.  

 

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 “ФОКУС-НУНТИ” ООД, ЕИК: 130552817, седалище и адрес на 

управление: гр. София 1505, р-н Оборище, ул. „Султан тепе” № 8, представлявано от 

Красимир … Узунов, ЕГН …, имуществена санкция в размер на 3000 (три хиляди) 

лева за нарушение на чл. 75, ал. 8 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 


