НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1 / 07.01.2010 г.
Днес, 07.01.2010 г., подписаната Мая Борисова Вапцарова, и.д.
председател на Съвета за електронни медии, разгледах и проверих преписка по
Акт за установяване на административно нарушение № 97 / 07.12.2009 г., съставен
от ..., на длъжност старши експерт в Съвета за електронни медии, при свидетели на
установяване на нарушението ... и ..., срещу “Телевизия Европа” АД, с адрес: гр.
София, бул. “Цариградско шосе”, № 101, ет. 3, представлявано от Иван Кимонов
Кацарски – изпълнителен директор, служебен адрес гр. София, бул.
“Цариградско шосе”, № 101, ет. 3, за следното:
На 13.11.2009 г. от 06:58:40 до 06:59:18 часа по програма “Телевизия Европа”
на “Телевизия Европа” АД e излъчена реклама със следното съдържание:
Картина: Надпис: “Частични местни избори 2009”
Надпис горе вляво:
Надпис горе вдясно:
Архитект Павел Попов
www.rzs.bg
кандидат за кмет
на София
Надпис долу вляво и логото на РЗС:
“Ред, законност, справедливост”
Павел Попов в дясната половина на екрана: “Уважаеми граждани на София,
столицата може да бъде много по-добро място за живеене и работа, убеден съм в
това. Като архитект, аз мога да предложа решения за много от проблемите на града.
За разлика от всички досегашни кметове, аз мога да ръководя града професионално,
а не да се уча тепърва. Защото кметският кабинет не е място за експерименти с
града и гражданите.”
Надпис в средата на екрана /едър план/:
№ 11 / в оранжево/, в интегралната бюлетина /в сиво/
Мъжки глас зад кадър: “Гласувайте с № 11 в интегралната бюлетина”
Надписът “№ 11 в интегралната бюлетина” се позиционира в горния ляв ъгъл на
екрана. В дясната половина на екрана се вижда в едър план народният представител
в 41-то Народно събрание Яне Янев, който казва:
“За ред, законност и справедливост”
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С излъчването на описаната реклама, в която е използвано лицето Яне
Янев, народен представител в 41-то народно събрание, операторът “Телевизия
Европа” АД не е спазил законовата разпоредба, че в рекламите не могат да се
използват лица на изборни длъжности в държавното управление,
с което е нарушен чл. 79 от Закона за радиото и телевизията.

Към акта са приложени следните документи и материали:
1. CD със запис на програма “Телевизия Европа” на оператора “Телевизия Европа”
АД, излъчена на 13.11.2009г. от 06:58:40 до 06:59:18 часа.
2. Покана до “Телевизия Европа” АД за съставяне на акт за установяване на
административно нарушение изх. № - 19-00-638 / 02.12.2009г.
Като проверих акта с оглед неговата законосъобразност и обоснованост
и след като прецених събраните доказателства, 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, с адрес: гр. София, бул.
“Цариградско шосе”, № 101, ет. 3, представлявано от Иван Кимонов Кацарски –
изпълнителен директор, служебен адрес: гр. София, бул. “Цариградско шосе”, №
101, ет. 3, имуществена санкция в размер на 2 000 (две 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

МАЯ ВАПЦАРОВА
И.д. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА С Е М
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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.

МАЯ ВАПЦАРОВА
И.д. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА С Е М
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