
 

 

 

 

 

 

 

 

НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

№ РД-10-39/ 13.11.2018 г. 
 

Днес, 13.11.2018 г., подписаната София Владимирова …, председател на Съвета 

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

административно нарушение № НД-01-38/ 10.08.2018 г., съставен от …, на длъжност 

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

нарушението … и …, срещу “ЕЛИТ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК: 130275893, 

седалище и адрес на управление: гр. София 1379, р-н Възраждане, ул. “Арх. Петко 

Момчилов” № 2, ет. 4, представлявано от Огнян … Димов, ЕГН … и Ива … Стоянова, 

ЕГН … (заедно и поотделно), за следното: 

 

На 18.06.2018 г., в административната сграда на СЕМ – гр. София, бул. „Шипченски 

проход“ № 69, при преглед на запис от Интегрираната система за мониторинг (ИСМ) на 

СЕМ на телевизионна програма “Канал 3” на доставчика на медийни услуги “Елит Медиа 

България” ЕООД, излъчена на 30.05.2018 г., е установено  следното: 

 

На 30.05.2018 г., по време на предаването “Всеки следобед”, в часовия пояс от 15:00 

ч. до 16:00 ч. се разпространяват два рекламни блока с общо времетраене 13 мин. и 14 

сек., както следва: 

 

От 15:35:24 ч. до 15:46:41 ч. се разпространява обозначен рекламен спот със 

следното съдържание: „Дуписима”, всичко за вашето самочувствие и перфектен вид, 

модерни технологии, професионализъм и специално отношение. „Дуписима”, вашето 

място за здраве и красота”. „Как да подготвим кожата си за предстоящия летен сезон” - 

интервю с Камелия Иванова, козметолог, която представя за зрителите най-ефективната 

алтернатива на естетичните пилинги, продуктите и апаратурата Guinot Paris – световен 

лидер в професионалната козметика. Грижата за кожата, предлаганите комбинации от 

процедури използвани в „Дуписима” – видове естетични пилинги за сияйна кожа и 

начинът на използването им са подробно описани и показани на зрителите.       

Общата продължителност на рекламния спот е 11 мин. и 17 сек. 

 

От 15:48:04 до 15:51:00 ч. се разпространява обозначен рекламен блок със следните 

търговски съобщения: „ОПОС – природата, това сме ние”, „Една почивка никога не стига 

– спечели неочаквана ваканция, участвай в томбола за над 20 почивки, регистрирай се на 

„Neochakvanavakancia.bg”, Метро – хладилник Arielli, Lacrima – млечни продукти, 

„Съединението прави силата”, Lavera – нощен крем с натурални продукти, Fuzetea - ново 

поколение студен чай, дезодорант Dоve – за по-меки и по-гладки подмишници.            

Излъчените търговски съобщения от 15:48:04 до 15:48:34 ч. – „ОПОС - природата, 

това сме ние” и от 15:49:03 до 15:49:33 ч. - „Добре дошли в България, където вярваме, че 

„Съединението прави силата”, са с обща продължителност 1 мин. Те попадат в 

изключенията на чл. 89, ал. 2 от ЗРТ, тъй като са свързани с призиви за 
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общественополезни каузи и времетраенето им следва да бъде изключено от общото 

рекламно време на рекламния блок.  

Времетраенето на останалите рекламни спотове в обозначения рекламен блок 

е 1  мин. и 57 сек.  

 

          С разпространението на описаните по-горе рекламни спотове с общо времетраене 13 

минути и 14 секунди в рамките на едночасовия период от 15.00 ч. до 16.00 часа на 

30.05.2018 г. по програма „Канал 3”, доставчикът „Елит Медиа България” ЕООД не се е 

съобразил с разпоредбата на ЗРТ, според която делът на рекламните спотове и спотовете 

за телевизионен пазар в даден едночасов период не може да надхвърля 12 минути, 

      

с което е нарушен чл. 89, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията. 
 

Към акта са приложени следните писмени документи и материали: 

 

1. 1 бр. CD-R със запис на част от програма „Канал 3” от 30.05.2018 г. 

2. Покана до „Елит Медиа България” ЕООД за съставяне на акт за установяване на 

административно нарушение изх. № НД-02-19-00-55/ 31.07.2018 г. + обратна разписка за 

получаването ѝ; 

3. Писмо изх. на СЕМ № НД-02-19-00-55/ 13.08.2018 г. до кмета на СО – р-н 

Възраждане; 

4. Писмо вх. № НД-02-19-00-55/ 20.09.2018 г. от кмета на СО – р-н Възраждане; 

5. Писмо изх. на СЕМ № НД-02-19-00-55/ 05.10.2018 г. до кмета на СО – р-н 

Възраждане; 

6. Писмо вх. № НД-02-19-00-55/ 25.10.2018 г. от кмета на СО – р-н Възраждане. 

 

Срещу съставения акт не са постъпили писмени възражения, такива няма вписани и 

в акта.  
  

След като на основание чл. 52, ал. 4 от ЗАНН проверих АУАН № НД-01-38/ 

10.08.2018 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, и прецених събраните 

доказателства 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. Всички елементи от състава му са изброени във 

фактическото описание. АУАН е съставен по реда на чл. 40, ал. 2 от ЗАНН в отсъствие на 

представляващите доставчика и е връчен чрез общинската администрация на единия от 

представителите на дружеството. 

 

АУАН е законосъобразен и от материалноправна страна. Предвид липсата на 

възражения от страна на доставчика, които да бъдат обсъдени и безспорния факт, че 

излъчените рекламни спотове в посочения едночасов период надвишават с повече от 1 

минута допустимите 12 минути за излъчване на рекламни спотове и спотове за 

телевизионен пазар в даден едночасов период, намирам нарушението на чл. 89, ал. 1 от 

ЗРТ за безспорно установено. 

 

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 “ЕЛИТ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК: 130275893, седалище 

и адрес на управление: гр. София 1379, р-н Възраждане, ул. “Арх. Петко Момчилов” № 2, 

ет. 4, представлявано от Огнян … Димов и Ива … Стоянова (заедно и поотделно), 

имуществена санкция в размер на 3000 (три хиляди) лева за нарушение на чл. 89, ал. 

1 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 


