
 

 

 

 

 

 

 

 

НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ РД-10-13/ 27.02.2018 г. 

 
Днес, 27.02.2018 г., подписаната София Владимирова …, председател на Съвета за 

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

административно нарушение № НД-01-8/ 06.02.2018 г., съставен от …, на длъжност 
старши инспектор в Съвета за електронни медии, при свидетели на установяване на 
нарушението … и …, срещу „ОБЕРОН РАДИО МАКС” ЕООД, ЕИК: 175104252, 
седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 1, бул. „Йерусалим” № 51, 
представлявано от Шинто … Меламед, ЕГН … и Васил … Димитров, ЕГН …, за следното: 

         
На 23.11.2017 г., в административната сграда на Съвета за електронни медии – гр. 

София, бул. Шипченски проход № 69, при извършване на регулярен мониторинг от 
Интегрираната система за мониторинг на СЕМ на радио програма с наименование “Радио 
Фреш”, създавана и предоставяна за разпространение от доставчика на медийни услуги 
„Оберон Радио Макс” ЕООД, на честота 100.3 MHz в гр. София, е констатирано следното:  

 
На 16.11.2017 г. по програма „Радио Фреш”, в предаването “Power Request”, от 

18.16.31 ч. до 18.17.05 ч., като монолог на водещата, е излъчен текст, започващ 
непосредствено след реклама на rezzo.bg (отделена със звуков сигнал), със следното 
съдържание: 

„Ако някога ви се е случвало да избегнете посещение на ресторант или се чудите дали 
всъщност искате да посетите въпросното място, защото ви се струва разход, който в 
момента не можете да си позволите, то тук на помощ идва rezzo.bg. Защо ли – защото 
резервирайки през него избраното от вас заведение, използвате на място в самото заведение 
наистина атрактивна отстъпка. Rezzo ви помага да излизате по-често и да се забавлявате с 
близки и приятели и да опитвате нови кулинарни решения и екзотични кухни, да 
посещавате заведения, в които не сте били по финансова или друга причина. Това, което в 
този момент на мен ми се случва всяка вечер, но всяка вечер ми е като за първи път, защото 
е различно, е изпълнението на вашите музикални желания. Продължавам с поредното 
такова…”.  

Описаното аудио съдържание представлява скрито търговско съобщение по смисъла 
на чл. 75, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията. То представя с думи услугите на rezzo.bg 
– интернет страница, чрез която може да се правят резервации за заведения. С това 
представяне в рамките на предаването „Power Request” доставчикът на медийни услуги 
„Оберон Радио Макс” ЕООД цели осигуряването на реклама, което би могло да подведе 
аудиотирята по отношение на своята същност. Налице е рекламно послание, което 
въздейства на слушателите с цел привличането им като клиенти на услугите, предлагани на 
интернет страницата rezzo.bg. Подробното описание, условията за използване, изтъкването 
на предимствата и удобствата за ползване, водят до популяризиране на сайта rezzo.bg с цел 
увеличаване на клиентите, ползващи услугите на предлаганите заведения.  
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С включването на описаното аудио съдържание на 16.11.2017 г. от 18.16.31 ч. до 
18.17.05 ч. в рамките на предаването „Power request” по програма „РАДИО ФРЕШ” на 
честота 100.3 MHz в гр. София, доставчикът на медийни услуги „ОБЕРОН РАДИО МАКС” 
ЕООД е излъчил скрито търговско съобщение, което е забранено,  

с което е нарушил чл. 75, ал. 1, изречение второ от Закона за радиото и 

телевизията.  
 
Към акта са приложени следните писмени документи и материали: 
1. 1 (един) бр. CD, съдържащ записи на част от програма „Радио Фреш” на доставчика 

на медийни услуги „Оберон Радио Макс” ЕООД, излъчена на 16.11.2017 г.; 
2. Покана до „Оберон Радио Макс” ЕООД за съставяне на акт за установяване на 

административно нарушение изх. № НД-02-20-00-9/ 30.01.2018 г.   
 
Постъпило е писмено възражение с вх. № НД-02-20-00-9/ 09.02.2018 г. от 

представляващите дружеството, в което се отрича извършването на нарушение. Твърди се, 
че описаното в акта представлява продуктово позициониране, като предаването отговаря на 
всички изисквания на чл. 84 от ЗРТ, а именно: съдържа съответната идентификация, 
разположена в началото и в края, както и в началото на всеки час; споменаването на 
марката „Rezzo” не представлява рекламно послание, което да въздейства на слушателите с 
цел привличането им като клиенти на услугите, предлагани на интернет страницата. 
Текстът е излъчен като монолог на водещата, като по този начин доставчикът е реализирал 
продуктовото позициониране на rezzo.bg. Излъченото е в рамките на не повече от 1 минута, 
като услугите не се споменават повече в същото предаване. 

 
След като на основание чл. 52, ал. 4 от ЗАНН проверих АУАН № НД-01-8/ 06.02.2018 

г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, и прецених събраните доказателства 
и направените възражения, 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.  

 
АУАН е законосъобразен и от материалноправна страна. При прослушване на 

приложения по преписката запис се установява, че в часовия интервал от 18:00 ч. до 19:00 
ч. няма индикация за наличието на продуктово позициониране, включително и след 
прекъсванията за реклами. Самият текст (монолог на водещата) е излъчен непосредствено 
след обозначен рекламен спот на rezzo.bg, прочетен от мъжки глас. На следващо място, 
твърдението на представителите на доставчика, че става въпрос именно за тази форма на 
търговско съобщение, не е подкрепено с писмен договор, съгласно изискванията на чл. 78 
от ЗРТ. В случая представянето на услугите, предлагани от сайта rezzo.bg, предимствата на 
ползването му („наистина атрактивна отстъпка на място в самото заведение”) , излиза извън 
допустимото „споменаване” на продукт, услуга или марка, визирано в легалното 
определение за „продуктово позициониране”, дадено в чл. 74, ал. 4 от ЗРТ. Чрез монолога 
на водещата се насърчава пряко потреблението на услугите, предлагани от сайта, поради 
което излъченото правилно е квалифицирано като „скрито търговско съобщение”.  

 
С оглед горното и на основание чл. 126, ал. 1 във връзка с чл. 127, ал. 2 от Закона 

за радиото и телевизията  
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П О С Т А Н О В Я В А М: 
 

 

НАЛАГАМ на „ОБЕРОН РАДИО МАКС” ЕООД, ЕИК: 175104252, седалище и 
адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 1, бул. „Йерусалим” № 51, представлявано от 
Шинто … Меламед, ЕГН … и Васил … Димитров, ЕГН …, имуществена санкция в 

размер на 3000 (три хиляди) лева за нарушение на чл. 75, ал. 1, изречение второ 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 


