НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 97 / 20.12.2011 г.
Днес, 20.12.2011 г., подписаният доц. Георги Лозанов Георгиев, председател на
Съвета за електронни медии, разгледах и проверих преписка по Акт за установяване
на административно нарушение № 125 / 18.10.2011 г., съставен от ..., на длъжност
младши експерт в Съвета за електронни медии, при свидетели на установяване на
нарушението ... и ..., срещу “БТВ МЕДИА ГРУП” ЕАД, ЕИК: 130081393, седалище и
адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. “България” № 1,
Административна сграда на НДК, представлявано от Вики Валериева Политова –
Луканова и Боян Христов Калчев, за следното:
На 28 август 2011 г., от 20:00 часа до 22:00 часа в програма “bTV” на доставчика
на линейни медийни услуги “БТВ МЕДИА ГРУП” ЕАД е излъчен игралният филм
“Максимален риск”. От 20:00:01 часа до 21:39:10 часа в долния десен край на екрана е
позициониран колаж на основните герои на игралния сериал “Листопад”, застанали под
разклонено дърво и надпис: “Очаквайте новите епизоди” и под снимката, с по-едър
шрифт: “Листопад”. С ефект на отгърната страница се отваря друг вариант на същия
колаж с надпис “От 30 август 20:00” и отдолу отново “Листопад”.
Описаното аудиовизуално съдържание представлява самопромоция – реклама на
собствена програма на доставчика на медийни услуги “БТВ МЕДИА ГРУП” ЕАД.
1. Описаната по-горе реклама – самопромоция не се разпознава ясно като такава
и не се различава от редакционното съдържание,
с което е нарушен чл. 85, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията.
2. Описаната реклама е разположена през цялото време на филма, с което
нарушава целостта му и естеството му и правата на носителите на права,
с което е нарушен чл. 86, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията.

Към акта са приложени следните документи и материали:
1. 1 бр.C D, съдържащ запис на програма “bTV“, излъчена на 28.08.2011 г. от
20:00:01 до 22:00:00 часа;
2. Покана за съставяне на акт за установяване на административно нарушение до
“БТВ МЕДИА ГРУП” ЕАД с изх. № 94-00-270 / 13.10.2011 г. + известие за доставяне на
поканата;
3. Писмо с изх. на СЕМ № 94-00-270 / 18.10.2011 г. до кмета на район “Триадица”,
Столична община, с което АУАН № 125 / 18.10.2011 г. е изпратен на основание чл. 43, ал.
4 от ЗАНН за предявяване на нарушителя;
4. Писмо с вх. на СЕМ № 94-00-270 / 07.11.2011 г., с което кметът на район
“Триадица”, Столична община, връща на СЕМ връчения АУАН № 125 / 18.10.2011 г.;
5. Пълномощно рег. № 6857 / 17.11.2010 г. на нотариус Весела Червенкова;

6. Възражение с вх. на СЕМ № 19-00-270 / 01.11.2011 г. срещу АУАН № 125 /
18.10.2011 г.
Предвид изложеното и след като проверих Акт за установяване на
административно нарушение № 125 / 18.10.2011 г. с оглед неговата законосъобразност и
обоснованост, и прецених събраните доказателства и направените възражения, 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 “БТВ МЕДИА ГРУП” ЕАД, ЕИК: 130081393, седалище и адрес на
управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. “България” № 1, Административна
сграда на НДК, представлявано от Вики Валериева Политова – Луканова и Боян Христов
Калчев, 2 (две) имуществени санкции в размер на общо 6000 (шест хиляди) лева,
както следва:
1. за нарушение на чл. 85, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията – 3000 (три
хиляди) лева;
2. за нарушение на чл. 86, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията – 3000 (три
хиляди) лева.

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
ДОЦ. ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ

Определям срок за доброволно изпълнение – 7 дни от влизане в сила на
наказателното постановление.
Настоящото да се счита за покана по смисъла на чл. 182, ал. 1 от ДОПК.
В случай на неизпълнение преписката ще бъде изпратена на публичен
изпълнител за предприемане на действия за принудително събиране по реда на
ДОПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА С Е М
ДОЦ. ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ
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