
НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

№ РД-10-6/ 25.03.2022 г. 

 
Днес, 25.03.2022 г., подписаната Бетина … Жотева, председател на Съвета за 

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

административно нарушение № НД-01-2/ 23.02.2022 г., съставен от …, на длъжност 

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

нарушението … и …, срещу БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД ЕИК: 130081393, седалище и адрес 

на управление: гр. София 1463, СО - район Триадица, Административна сграда на НДК, 

пл. България № 1, представлявано от Господин Борисов Йовчев, Тонислав Радославов 

Попов и Мартин Швехлак за следното: 

 

На 26.01.2022 г., в административната сграда на Съвета за електронни медии – гр. 

София, бул. „Шипченски проход” № 69, при извършване на мониторинг от Интегрираната 

система за мониторинг на СЕМ на програма „БТВ” на търговския доставчик на медийни 

услуги „БТВ Медиа Груп” ЕАД, излъчена на 27.12.2021 г., е установено следното:  

 

На 27.12.2021 г., от 20:03:59 часа до 22:28:47 часа, по програма „БТВ“ е излъчено 

кинематографичното произведение „Бързи и яростни 6“. В рамките на игралния филм са 

констатирани 5 прекъсвания за излъчване на рекламни спотове, които са съответно след 

17 минути и 49 секунди след началото на филма, 26 минути и 30 секунди след началото на 

втора част от филма (след завършването на първия рекламен блок), 17 минути и 47 

секунди след началото на трета част от филма (след завършване на втория рекламен блок), 

17 минути и 31 секунди след началото на четвърта част от филма (след завършване на 

третия рекламен блок) и 21 минути и 10 секунди след началото на пета част от филма 

(след завършване на четвъртия рекламен блок). 

 

20:03:59 Шапка: Мега хит btv 

20:04:08 Препоръчителен родителски контрол. Внимание! Филмът не се 

препоръчва за лица под 12 години! 

20:04:18 Шапка: UNIVERSAL 

20:04:41 ORIGINAL FILM 

20:04:58 Начало на кинематографичното произведение с първа сцена и кадър 

на два автомобила 

20:22:47 Начало на рекламен блок с Каш реклама (визуализация на 

телевизионна премиера за България по bTV Cinema на филма Гринч ) 

20:22:52 Серия от рекламни клипове: 

- Лекарствен продукт Ангал 

- Бисквити Траяна 

- Turkish Airlines 

- Масло Deutsche Markenbutter 

- Дигитално банкиране Bigbank 

- Аудио книги Storytel 

- Бисквити Мираж 

- СОТ 161 

20:26:33 Край на рекламен блок с Каш реклама (визуализация на 

телевизионна премиера за България по bTV Cinema на филма Гринч ) 

20:26:38 Представяне на филма Мулан: Принцесата воин 

20:27:09 Самопромоции на предаването Ергенът и филмът Съни бийч 
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20:28:26 Продължение на кинематографичното произведение 

20:54:56 Начало на рекламен блок с Каш реклама (визуализация на търговска 

марка efbet) 

20:54:59 Серия от рекламни клипове: 

- Диклак макс гел 

- Кафе машини Dolce gusto от TECHNOPOLIS 

- Кафе JACOBS 

- Перилен препарат Persil 

- Котешка храна Sheba 

- Фотоепилатор Philips LUMEA от магазин Зора 

- Нощен серум Revitalift Laser от L’OREAL 

- Магазин BILLA 

20:58:09 Край на рекламен блок с Каш реклама (визуализация на търговска 

марка efbet) 

20:58:13 Самопромоции на предаването Сървайвър; премиера на филма Гринч 

по bTV Cinema; акценти на предстоящите теми в сутрешния блок 

Тази сутрин 

20:59:54 Продължение на кинематографичното произведение 

21:17:41 Начало на рекламен блок с Каш реклама (анонс за филма Крал 

Артур: Легенда за меча по BTV) 

21:17:44 Серия от рекламни клипове: 

- Лекарствен препарат Лекадол комплекс 

- EMAG 

- Шоколад Milka 

- Магазин за килими КилимWorld 

- Абонаментен план от Telenor 

- WinBet 

- Лекарствен продукт Пулсет 

- Уреди gorenje от магазин Зора 

- Продукти за коса Pantene 

21:20:27 Край на рекламен блок с Каш реклама (анонс за филма Крал Артур: 

Легенда за меча по BTV) 

21:20:31 Продължение на кинематографичното произведение 

21:38:02 Начало на рекламен блок с Каш реклама (визуализация на VOYO) 

21:38:05 Серия от рекламни клипове: 

- Магазин BILLA 

- Кучешка храна Pedigree 

- Оферти от магазин HomeMax 

- Дигитално банкиране Bigbank 

- WinBet 

- Аудио книги Storytel 

- Онлайн магазин obuvki.bg 

- Продукти за коса Pantene 

- Фотоепилатор Philips LUMEA от магазин Зора 

21:41:05 Край на рекламен блок с Каш реклама (визуализация на VOYO) 

21:41:10 Представяне на филма Мулан: Принцесата воин 

21:41:41 Самопромоция на новия сезон на BTV; акценти в Шоуто на 

Николаос Цитиридис; акценти в предаването Стани богат  

21:43:17 Продължение на кинематографичното произведение 

22:04:27 Начало на рекламен блок с Каш реклама (анонс към предаването 
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Шоуто на Николаос Цитиридис) 

20:04:30 Серия от рекламни клипове: 

- Шоколад Своге 

- Уреди за красота от Магазин Техномаркет 

- EasyCredit 

- Продукти Milka 

- Разпродажба в магазин JYSK 

- Лекарствен продукт Тайлол Хот 

- Онлайн магазин obuvki.bg 

- Перилен препарат Ariel 

22:07:19 Край на рекламен блок с Каш реклама (анонс към предаването 

Шоуто на Николаос Цитиридис) 

22:07:23 Анонс на съдържанието на VOYO 

22:07:59 Самопромоции на предаванията Сървайвър, Ергенът; Шоуто на 

Николаос Цитиридис; акценти на предстоящите теми в сутрешния 

блок Тази сутрин 

22:10:24 Продължение на кинематографичното произведение 

22:26:45 Финален кадър на кинематографичното произведение 

22:26:56 Начало на финални надписи 

22:28:47 Аудио-визуално обозначение на медията с поздрав 

 

С излъчването на 27.12.2021 г. по програма „БТВ“ на рекламни спотове на 

интервали, по-кратки от 30 минути по време на излъчването на кинематографично 

произведение, доставчикът на медийни услуги БТВ Медиа Груп ЕАД е нарушил 

изискването за прекъсване на кинематографично произведение от рекламен спот по 

веднъж за всеки период с програмираната продължителност от най-малко 30 минути,  

с което е нарушен чл. 86, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията. 

 

Към административнонаказателната преписка са приложени следните документи и 

материали: 1. 1 (един) бр. DVD-R, съдържащ запис на част от програма „БТВ“, излъчена 

на 27.12.2021 г. от 20:03:59 ч. до 22:28:49 ч. – кинематографичното произведение „Бързи и 

яростни“; 2. Покана до „БТВ Медиа Груп“ ЕАД за съставяне на акт за установяване на 

административно нарушение с изх. № на СЕМ НД-02 19-00-51/ 11.02.2022 г. 

 

В законоустановения срок е постъпило писмено възражение срещу акта с вх. на СЕМ 

№ НД-02 19-00-51/ 08.03.2022 г. от упълномощен представител на доставчика, в което се 

отрича извършването на нарушение. Сочи се, че актосъставителят субективно и 

необосновано е интерпретирал фактическата обстановка, поради което неправилно е 

приложил материалния закон и е констатирал нарушение на чл. 86, ал. 2 от ЗРТ. Твърди 

се, че неточно са определени началният час на кинематографичното произведение и 

времето от началото на филма, когато е излъчен първият рекламен спот. Сочи се, че 

разпоредбите както в националното, така и в европейското законодателство, не дефинират 

как трябва да се измерва периодът програмно време, както и какво следва да включва. В 

тази връзка се поддържа, че медията има правомощията да планира продължителността на 

всеки програмиран период от 30 минути. Излагат се доводи, че с оглед заключението на 

Съда на Европейския съюз, за да се изчисли допустимият период с цел определяне на броя 

на рекламните прекъсвания, разрешени при излъчвания на филми и сериали, е приложим 

принципът, съгласно който продължителността на рекламите трябва да бъде включена в 

периода от време, по отношение на който е изчислен  възможният брой прекъсвания. Сочи 

се също, че АУАН не е съставен при спазване целта на закона, тъй като времевите рамки 

във втората алинея на чл. 86 са посочени единствено с цел да се гарантира, че рекламните 
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спотове, разположени по време на предавания, не нарушават тяхната цялост предвид 

естествените интервали, продължителността и естеството им и правата на носителите на 

права – чл. 86, ал. 1 от ЗРТ. Алтернативно се моли случаят да бъде приет за маловажен. 

 

След като на основание чл. 52, ал. 4 от ЗАНН проверих АУАН № НД-01-2/ 

23.02.2022 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, и прецених направените 

възражения и 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. Актът е съставен в отсъствие на представител на 

доставчика и е връчен е по реда на чл. 128, ал. 2 от ЗРТ чрез изпращане по пощата с 

препоръчано писмо с обратна разписка на адреса на управление. Доставчикът е упражнил 

адекватно правото си на защита, подавайки писмено възражение срещу акта.  

АУАН е законосъобразен и от материалноправна страна. Доставчиците са длъжни да 

съобразяват не само разполагането на рекламните блокове в програмата да е такова, че да 

не нарушават целостта на предаванията, съгласно изискванията на чл. 86, ал. 1 от ЗРТ, но 

да съобразяват и тяхното програмиране (включително броя и времетраенето на 

включените в тях отделни рекламни спотове) така, че да не се нарушава и разпоредбата на 

чл. 86, ал. 2 от ЗРТ. Следва да се има предвид, че цитираната норма преповтаря буквално 

разпоредбата на чл. 20, пар. 2, изречение първо от ДАВМУ. В тази връзка може да се 

направи извод, че целта на закона, в т.ч. и на европейското законодателство, е не само да 

се гарантира целостта на предаванията предвид естествените им интервали и правата на 

носителите на права, както твърди представителя на доставчика, а и защитата на 

зрителите от прекомерното включване на реклами по време на филми, гарантирайки поне 

едни 30 минути непрекъснат интервал от предаването. 

 

Съгласно чл. 126, ал. 1 от ЗРТ, за нарушение на чл. 86, ал. 2 от ЗРТ на доставчиците 

на медийни услуги се налага имуществена санкция от 3000 до 20000 лева. При определяне 

на размера на наказанието следва да се има предвид, че макар и първо нарушение на тази 

разпоредба в дейността на доставчика, не са налице смекчаващи обстоятелства и то не се 

характеризира с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение на обикновените 

случаи на нарушение от този вид, за да бъде прието за маловажен случай по смисъла на § 

1, т. 4 от ДР на ЗАНН. Напротив – кинематографичното произведение е прекъснато 5 пъти 

за реклами, като нито веднъж не е спазено изискването за наличие на интервал от поне 30 

минути преди всеки един рекламен блок. Предвид липсата на отегчаващи или други 

обстоятелства намирам, че следва да бъде наложена санкция в минималния размер, 

предвиден в чл. 126, ал. 1 от ЗРТ. 

 

 

С оглед горното и на основание чл. 126, ал. 1 във връзка с чл. 127, ал. 2 и чл. 129, 

ал. 1 от Закона за радиото и телевизията 

 

П О С Т А Н О В Я В А М: 

 

НАЛАГАМ на БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД ЕИК: 130081393, седалище и адрес на 

управление: гр. София 1463, СО - район Триадица, Административна сграда на НДК, пл. 

България № 1, представлявано от Господин Борисов Йовчев, Тонислав Радославов Попов 

и Мартин Швехлак, имуществена санкция в размер на 3000 (три хиляди) лева за 

нарушение на чл. 86, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията. 
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Настоящото постановление подлежи на обжалване и протестиране чрез Съвета за 

електронни медии пред Софийски районен съд в 14-дневен срок от деня на връчването му 

на нарушителя. 

 

В случай че нарушителят не желае да обжалва наказателното постановление в частта 

относно наложената имуществена санкция, може да заплати в 14-дневен срок от връчване 

на наказателното постановление 80 на сто от нейния размер (2400 лв.). В този случай 

наказателното постановление влиза в сила в частта относно наложената имуществена 

санкция от датата на плащането. В случай че нарушителят е обжалвал наказателното 

постановление и в посочения срок е заплатил имуществената санкция, производството по 

разглеждане на жалбата в тази част се прекратява на основание чл. 63г от Закона за 

административните нарушения и наказания. 

 

 

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 

БЕТИНА ЖОТЕВА 

 

 

 

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 

БЕТИНА ЖОТЕВА 


