
 

 

 

 

 

 

НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

№ РД-10-126/ 01.12.2015 г. 
        

        Днес, 01.12.2015 г., подписаният ............., председател на Съвета за електронни медии, 

разгледах и проверих преписка по Акт за установяване на административно нарушение № 

НД-01-184/ 21.10.2015 г., съставен от ..., на длъжност старши инспектор в Съвета за електронни 

медии, при свидетели на установяване на нарушението ... и ..., срещу “СТАТИС” АД, ЕИК: 

833172830, седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, бул. Славянски №45, ет. 3, 

представлявано от ............, ЕГН ... за следното: 

 

         На 16.09.2015 г., в административната сграда на СЕМ – гр. София, бул. „Шипченски 

проход“ № 69, е извършен преглед на DVD, предоставени на Съвета за електронни медии от 

„Статис” АД с писмо с вх. № НД-02-19-00-191/27.07.2015 г. (по искане на СЕМ с писмо с изх. № 

НД-02-19-00-191/17.07.2015 г.). В диск № 5, по означение на доставчика, се съдържа запис на 

телевизионна програма ”ТЕЛЕВИЗИЯ СТАРА ЗАГОРА”, излъчена на 13.07.2015 г. от 09:00:53 

часа до 10:00:55 часа.  

 

        Установeнo e, че в часовия пояс от 09:00 часа до 10:00 часа, в програмата са включени 2 

(два) рекламни блока. Първият e от 09:25:20 часа до 09:29:09 часа по таймера от записа и 

съдържа следните търговски съобщения: „Слънчеви системи ЕКОENERGY на Верея Пласт АД; 

ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО ООД; Лакасинум – хранителна добавка; ИЗКУПУВАМЕ КОЛИ; 

Национален център за кандидатстудентска подготовка и информация; Частно СОУ Делфините”. 

Вторият обозначен рекламен блок е излъчен от 09:59:19 часа до 10:00:55 часа по таймера на 

записа и съдържа следните търговски съобщения: „Румдо – предпочитаният хляб; ЧИСТОТА 

ПЕРФЕКТ – професионално почистване; ЧАР ТАКСИ ЕМ; Бачково – минерална вода”. 

Описаните аудио-визуални търговски съобщения са със сила на звука по-голяма от останалата 

програма. 

              Констатацията се потвърждава от извършените измервания на аудиосигнала със система 

TLS Pam Pico, удостоверени с измервателни протоколи, неразделна част от настоящия акт. 

Резултатите от измерването показват, че силата на звука по време на излъчване на посочените 

общо два обозначени блока с аудио-визуални търговски съобщения е по-голяма от силата на 

звука на останалата част от програмата. 

 

        Законът за радиото и телевизията съдържа забрана аудио-визуалните търговски съобщения 

да се излъчват със сила на звука по-голяма от силата на звука на останалата част от програмата.  

 

         Като е допуснал излъчване в програма „ТЕЛЕВИЗИЯ СТАРА ЗАГОРА” на 13.07.2015 г. 

посочените по-горе аудио-визуални търговски съобщения с по-голяма сила на звука от силата на 

звука на останалата част от програмата, доставчикът на медийни услуги „Статис” АД. 

е извършил нарушение на чл. 75, ал. 10 от Закона за радиото и телевизията.   
 

Към преписката са приложени следните писмени документи и материали: 

1. Писмо с искане за предоставяне на контролни записи до „Статис” АД изх. № НД-02-19-

00-191/17.07.2015 г. и получени с писмо с вх. № НД-02-19-00-191/27.07.2015 г. 

         2. 1 бр. DVD, съдържащ измервателни протоколи на силата на звука в рамките на 

посочените програмни сегменти на програма „ТЕЛЕВИЗИЯ СТАРА ЗАГОРА” на доставчика на 
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медийни услуги „Статис” АД, излъчена на 13.07.2015 г. в часовия пояс от 09:00:53 до 10:00:55 

часа. 

         3. Покана до „ Статис” АД за съставяне на акт за установяване на административно 

нарушение изх. №НД-02-19-00-191/12.10.2015г., както и обратна разписка ИД РS 1040 038COГ Т, 

удостоверяваща получаването на поканата на 14.10.2015г. 

 

          В законоустановения срок са постъпили възражения срещу съставения акт, с които се 

отрича извършването на нарушение и считат, че до зрителите достига програма, която отговаря  

на всички нормативно установени изисквания за качество.    

  

         След като разгледах цялата преписка намирам възраженията за неоснователни, тъй като 

след преглед на предоставения от доставчика запис е установено, че силата на звука по време на 

излъчване на посочените общо два обозначени блока с аудио-визуални търговски съобщения е 

по-голяма от силата на звука на останалата част от програмата. Констатацията се потвърждава и 

от графиките в приложените протоколи от измерването Измерването е извършено със система, 

отговаряща на стандартизационните условия, описани в документи ITU-R BS. 1770, EBU Tech 

Doc 3341, EBU Tech Doc 3342, съгласно предоставен от Техно ООД сертификат и инструкция за 

работа. Законодателят, предвид установената през годините практика на доставчиците да 

включват търговски съобщения (реклами), звукът на които стряскащо надвишава звука на 

останалата част от програмата, и с цел защита на потребителите на медийни услуги, през 2013 г. 

въведе императивната забрана по чл. 75, ал. 10 от ЗРТ.  

 

          Предвид изложеното и след като проверих Акт за установяване на административно 

нарушение № НД-01-184/ 21.10.2015 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, и 

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 “СТАТИС ” АД, ЕИК: 833172830, седалище и адрес на управление: гр. 

Стара Загора, бул. Славянски, № 45, ет. 3, представлявано от ............., ЕГН ..., имуществена 

санкция в размер на 3000 (три хиляди) лева за нарушение на чл. 75, ал. 10 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 

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 

ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ 


