
НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

№ РД-10-8/ 30.03.2022 г. 

 
Днес, 30.03.2022 г., подписаната Бетина … Жотева, председател на Съвета за 

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

административно нарушение № НД-01-4/ 10.03.2022 г., съставен от …, на длъжност 

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

… и …, срещу НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД ЕИК: 205738443, седалище и адрес 

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

представлявано от Дирк Геркенс: 

 

На 01.03.2022 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 „Нова телевизия” на търговския доставчик на 

медийни услуги НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД, излъчена на 26.12.2021 г., е 

установено следното:  

На 26.12.2021 г., от 20:00:30 часа до 22:02:47 часа, по програма „Нова телевизия“ е 

излъчено кинематографичното произведение „Замръзналото кралство 2“. В рамките на 

анимационния филм са констатирани 4 прекъсвания за излъчване на рекламни спотове: 

първият рекламен блок е излъчен 12 минути и 5 секунди след началото на филма от 20:12:35 

до 20:20:02 с продължителност 7 минути и 27 секунди; вторият рекламен блок е излъчен 22 

минути и 41 секунди след края на първия в 20:42:43 до 20:49:49 и е с продължителност 7 

минути и 06 секунди; третият рекламен блок е излъчен 22 минути и 05 секунди след края 

на втория от 21:11:54 до 21:19:20 с продължителност 7 минути и 26 секунди и съответно 

четвъртият последен рекламен блок е излъчен 17 минути и 35 секунди след края на третия 

от 21:36:55 до 21:44:10 с продължителност 7 минути и 15 секунди.   

С излъчването на 26.12.2021 г. в програма „Нова телевизия“ на рекламни спотове в 

рамките на кинематографично произведение на интервали, по-кратки от 30 минути, 

доставчикът на медийни услуги НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД не е спазил 

изискването за прекъсване  от рекламен спот на кинематографично произведение 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 „Нова телевизия“, 

излъчена на 26.12.2021 г. от 20:00:30 часа до 22:02:47 часа; 2. Покана до НОВА 

БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД за съставяне на акт за установяване на административно 

нарушение с изх. № на СЕМ НД-02 19-00-55/ 07.03.2022 г.; 3. Пълномощно на юрисконсулт 

рег. № 16445/ 02.12.2021 г. на нотариус Весела Ивчева. 

 

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

№ НД-02 19-00-55/ 15.03.2022 г. от упълномощен представител на доставчика, в което се 

отрича извършването на нарушение. Излагат се аргументи, че с описаното в акта поведение 

не се осъществява състава на чл. 86, ал. 2 от ЗРТ. От предоставения запис при връчването 

на акта, както и от констатациите в самия АУАН е видно, че доставчикът на медийни услуги 

е прекъсвал чрез рекламен блок кинематографичното произведение „Замръзналото 

кралство 2“ веднъж на всеки период от 30 минути. Не се оспорва, че в рамките на 

кинематографичното произведение са излъчени четири рекламни блока, веднъж на всеки 

30 минути в интервалите 20:00 ч. - 20:30 ч., 20:30 ч. - 21:00 ч., 21:00 ч. - 21:30 ч., 21:30 ч. - 

22:00 ч. Посочено е, че актосъставителят неправилно смесва продължителност на 
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кинематографичното произведение и програмирана продължителност като твърди, че 

доколкото в случая програмираната продължителност на произведението е два 

астрономически часа, то прекъсването за реклама в 30-минутен период не представлява 

нарушение на чл. 86, ал. 2 от ЗРТ. Алтернативно се моли случаят да бъде приет за 

маловажен и да не се налага наказание. 

 

След като на основание чл. 52, ал. 4 от ЗАНН проверих АУАН № НД-01-4/ 10.03.2022 

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. АУАН е връчен на нарушителя чрез негов упълномощен 

представител. Доставчикът е реализирал адекватно правото си на защита, подавайки 

писмено възражение.  

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 4 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 от Закона 

за радиото и телевизията 

 

П О С Т А Н О В Я В А М: 

 

НАЛАГАМ на НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД ЕИК: 205738443, седалище 

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

представлявано от Дирк Геркенс, 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 


