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НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

№ РД-10-25/07.03.2017 г. 
 

Днес, 07.03.2017 г., подписаната Мария …….. Стоянова, председател на Съвета за 

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

административно нарушение № НД-01-02/04.01.2017 г., съставен от ……., на длъжност 

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

нарушението ……………. и ………., срещу НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП АД, ЕИК 

832093629, със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, район Искър, бул. 

Христофор Колумб № 41, ет. 6, представлявано от Дидие …… Щосел, ЕГН …… за следното: 

 

На 25.11.2016 г., в рамките на регулярен мониторинг по график, след преглед на запис 

от Интегрираната система за мониторинг на СЕМ на програма “Нова телевизия” на 

доставчика на медийни услуги НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП АД, излъчена на 25.11.2016 

г., е установено, че: 

На 25.11.2016 г., в предаването “Здравей, България”, в интервала от 08.00 ч. до 09.00 

ч. са излъчени два обозначени рекламни блока  с общо времетраене 12 (дванадесет) минути и 

14 (четиринадесет) секунди. 

От 08:30:16 ч. до 08:36:20 ч. е излъчен обозначен рекламен блок с общо времетраене 

06 (шест) минути и 04 (четири) секунди и следното съдържание: 1. ”100% power” - енергиен 

продукт; 2. “ЕФИЗОЛ” – против болно гърло; 3. “BINGO”-прах за пране; 4.”TOYOTA”-

зимна промяна; 5. “ЗОРА”-магазини; 6 “COCA-COLA”-страхотен вкус; 7. “SENSODYNE 

repair”-паста за зъби; 8.”ГРИПЕКС МАКС”-атакувай грипа на макс; 9.”PRESIDENT”-масло; 

10.”MAGIC RETOUCH от LOREAL”-защото го заслужавате; 11.”VOLVO”; 12.” “MILKA”-

шоколади”; 13.”SAVEX”-прах за пране; 14.”ФЛУДИТЕК”-сироп за кашлица; 15.”ASSET  

INSURANCE”-застрахователна компания. 

От 08:51:09 ч. до 08:57:19 ч. е излъчен обозначен рекламен блок с общо времетраене  

6 (шест) минути и 10 (десет) секунди и следното съдържание: 1. “ЗОРА”-магазини; 

2.”KINDER BUENO”-позволи си да се поглезиш; 3.”ЦИНАБСИН”-против хрема; 4.”PLESIO 

bg”-лаптоп; 5.”FLORINA”-натурални сокове; 6.”TEFAL”-идеите без които не можете; 

7.”CILLIT BANG POWER”-почистващ препарат; 8.”METRO”-спален комплект; 9.”PIRAEUS 

BANK”-кредити; 10.”WASH&GO”-шампоани за коса; 11.”ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ”-

национална лотария; 12.“BRITA”-филтрирана вода; 13.”АЦЦ”-против кашлица; 

14.”METRO”-памперс; 15. “ACE”-ултра гел; 16. “TEO BEBE”- натурален сапун. 

 

С излъчването на описаните търговски съобщения (рекламни спотове) по програма 

“Нова телевизия” с общо времетраене от 12 минути и 14 секунди за времето от 08:00 ч. до 

09:00 ч. на 25.11.2016 г., доставчикът на медийни услуги НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП АД 

нарушава разпоредбата на ЗРТ делът на рекламните спотове в даден едночасов период да не 

надхвърля 12 минути,  

с което е нарушен чл. 89, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията. 
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Към административнонаказателната преписка са приложени следните документи и 

материали: 1 DVD със запис на програма „Нова телевизия“, излъчена на 25.11.2016 г. от 

08:00 ч. до 09:00 ч.; покана за съставяне на АУАН изх. № НД-02-19-00-198/19.12.2016 г.  

 

В законоустановения срок са постъпили възражения, в които се отрича извършването 

на нарушение и се отправя молба преписката да бъде прекратена, алтернативно се моли 

случаят да бъде приет за маловажен. Излагат се съображения, свързани с релевантните 

разпоредби в Европейската конвенция за трансгранична телевизия (ЕКТТ) и в ЗРТ. Твърди 

се, че законът не поставя знак на равенство между реклама и рекламен спот. Извън тези 

аргументи, в случай, че административнонаказващият орган приеме, че е налице нарушение 

на ЗРТ – да приложи разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН, като счете случаят за маловажен.  

 

След проверка на административнонаказателната преписка, намирам, че 

производството е протекло в съответствие с изискванията на ЗАНН – АУАН е съставен в 

рамките на предвидения давностен срок и съдържа изискуемите от закона 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. Доставчикът е организирал адекватно защитата си, подавайки 

възражение. Цитираните във възражението текстове от ЕКТТ и ЗРТ по никакъв начин не 

опровергават правилното приложение от страна на актосъставителя на материалния закон. 

Не споделям доводите, свързани с различните термини за търговско слово. ЗРТ дефинира 

изчерпателно 4 форми на търговски съобщения, позволени за включване в програмите – 

реклама, спонсорство, телевизионен/ радиопазар и позициониране на продукти.  

Използваният в някои текстове на закона израз „рекламен спот” не определя нова, различна 

от изброените по-горе форми на търговско съобщение, а се употребява като синоним на 

реклама. Следва да се отбележи и, че на Нова Броудкастинг груп ЕАД са наложени санкции 

за нарушение на чл. 89, ал. 1 от ЗРТ, потвърдени от съда, с оглед което констатираното се 

явява в условията на повторност и не би могло да бъде счетено за маловажно. Напротив- 

санкцията следва да бъде определена в двоен размер (НП № РД-10-7/ 03.02.2015 г., 

потвърдено с решение от 29.02.2016 г. по к.н.а.х.д. № 9499/15 г. на АССГ; НП № РД-10-8/ 

03.02.2015 г., потвърдено с решение от 30.09.2016 г. по к.н.а.х.д. № 5419/16 г. на АССГ; НП 

№ РД-10-11/ 03.02.2015 г., потвърдено с решение от 22.07.2016 г. по к.н.а.х.д. № 8440/15 г. на 

АССГ; НП № РД-10-12/ 03.02.2015 г., потвърдено с решение от 03.05.2016 г. по к.н.а.х.д. № 

8429/15 г. на АССГ).  

 

Предвид изложеното и след като проверих Акт за установяване на административно 

нарушение № НД-01-02/04.01.2017 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, и 

след преценка на събраните доказателства и направените възражения, на основание чл. 126, 

ал. 1, във връзка с 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 НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП АД, ЕИК 832093629, със седалище и 

адрес на управление: гр. София 1592, район Искър, бул. Христофор Колумб № 41, ет. 6, 

представлявано от Дидие ……… Щосел, имуществена санкция в размер на 6 000 (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. 
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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 

МАРИЯ СТОЯНОВА 

 

 

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 

МАРИЯ СТОЯНОВА 


