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Що	  е	  то	  НСС	  и	  ЕК?	  

�  Национален	  съвет	  за	  саморегулация:	  
�  АРА	  –	  България;	  
�  Българска	  асоциация	  на	  рекламодателите;	  
�  Асоциация	  на	  българските	  радио-‐	  и	  тв	  оператори	  –	  АБРО.	  

�  Етичен	  кодекс	  –	  Етична	  комисия:	  
�  Широко	  обществено	  обсъждане;	  
�  Добри	  практики	  в	  рамките	  на	  ЕАСА;	  
�  Национални	  специфики;	  
�  Членове	  на	  Етичната	  комисия;	  
�  Решения	  на	  Етичната	  комисия.	  



Антиспин	  кампания	  “Презерватирай	  се”-‐	  
телевизионна	  реклама	  

�  Чл.1.1.	  „Всяка	  търговска	  
комуникация	  трябва	  да	  бъде	  
изготвена	  с	  чувство	  на	  отговорност	  
към	  потребителя	  и	  обществото”.	  

�  Чл.1.5.	  „Никоя	  комуникация	  не	  
трябва	  да	  нарушава	  общественото	  
доверие	  в	  рекламата	  и	  
маркетинга.”	  	  

�  Чл.2.	  „Търговската	  комуникация	  не	  
трябва	  да	  съдържа	  твърдения	  или	  
аудио	  или	  визуални	  елементи,	  
които	  да	  нарушават	  добрите	  нрави	  
или	  да	  могат	  да	  се	  определят	  като	  
вулгарни	  или	  отблъскващи,	  според	  
общоприетите	  морални	  норми	  в	  
съответната	  държава	  и	  култура”.	  



Мобилтел	  „Коледа” 	  
–	  телевизионна	  реклама	  

	  

Чл.1.1.	  „Всяка	  търговска	  
комуникация	  трябва	  да	  
бъде	  изготвена	  с	  чувство	  
на	  отговорност	  към	  
потребителя	  и	  
обществото”.	  



Мастика	  Пещера	  –	  	  
телевизионна	  реклама	  

	  

„Чл.4.9.	  	  	  	  Търговската	  
комуникация	  не	  трябва	  	  да	  показва	  
прекалена	  еротика	  и	  да	  промотира	  
прекалена	  податливост	  на	  
сексуалността	  чрез	  изобразяване	  
на	  	  насърчаване	  и	  готовност	  за	  
секс,	  разголване	  на	  човешкото	  
тяло	  по	  неподходящ	  начин	  и	  не	  
трябва	  да	  представя	  продукта	  като	  
средство	  за	  отстраняване	  на	  
сексуални	  бариери.	  Човешкото	  
тяло	  може	  да	  се	  показва	  само	  при	  
зачитане	  на	  правата	  на	  личността	  и	  
човешкото	  достойнство.”	  	  



Муколизин	  –	  телевизионна	  реклама	  
	  

Чл.	  1.1.	  „Всяка	  търговска	  
комуникация	  трябва	  да	  
бъде	  изготвена	  с	  чувство	  
на	  отговорност	  към	  
потребителя	  и	  
обществото”.	  	  



Д-‐р	  Енчев	  –	  външна	  реклама	  
�  Чл.1.1.	  Всяка	  търговска	  комуникация	  трябва	  да	  

бъде	  изготвена	  с	  чувство	  на	  отговорност	  към	  
потребителя	  и	  обществото.	  

�  Чл.	  1.2.	  Всяка	  търговска	  комуникация	  трябва	  да	  
бъде	  съобразена	  със	  закона,	  благоприлична,	  
почтена,	  честна	  и	  правдива.	  

�  Чл.	  3.1.	  Търговската	  комуникация	  трябва	  да	  бъде	  
изработена	  по	  такъв	  начин,	  че	  да	  не	  
злоупотребява	  с	  доверието	  на	  потребителите	  и	  
тяхната	  липса	  на	  опит	  или	  познания.	  	  

�  Чл.5.1.	  Търговската	  комуникация	  трябва	  да	  бъде	  
правдива	  и	  да	  не	  въвежда	  в	  заблуждение.	  

�  Чл.17.7.	  Търговската	  комуникация	  не	  трябва	  да	  
внушава,	  че	  притежанието	  или	  използването	  на	  
популяризирания	  продукт	  ще	  донесе	  на	  децата	  
или	  подрастващите	  физически,	  психологически	  
или	  социални	  преимущества	  пред	  техните	  
връстници,	  или	  че	  непритежаването	  на	  този	  
продукт	  би	  имало	  обратния	  ефект.	  	  



Отговор на д-р 
Енчев 



Глобул	  –	  абонаментен	  план	  –	  постановено	  
решение	  на	  КЗК	  за	  нарушение	  

�  Чл.3.1.	  	  	  Търговската	  
комуникация	  трябва	  да	  бъде	  
изработена	  по	  такъв	  начин,	  че	  
да	  не	  злоупотребява	  с	  
доверието	  на	  потребителите	  и	  
тяхната	  липса	  на	  опит	  или	  
познания.	  

�  Чл.5.1.	  	  	  	  Търговската	  
комуникация	  трябва	  да	  бъде	  
правдива	  и	  да	  не	  въвежда	  в	  
заблуждение.	  



Ротарикс	  –	  телевизионна	  реклама	  
	  

Чл.	  4.4.	  Търговската	  
комуникация	  не	  трябва	  
да	  се	  възползва	  от	  
чувството	  на	  страх	  или	  от	  
нещастие	  или	  страдание	  
без	  основателна	  
причина.	  



Маргарин	  Бесел	  –	  	  
телевизионна	  реклама	  

�  1.1.	  Всяка	  търговска	  комуникация	  
трябва	  да	  бъде	  изготвена	  с	  чувство	  
на	  отговорност	  към	  потребителя	  и	  
обществото.	  

�  3.1.	  Търговската	  комуникация	  
трябва	  да	  бъде	  изработена	  по	  
такъв	  начин,	  че	  да	  не	  
злоупотребява	  с	  доверието	  на	  
потребителите	  и	  тяхната	  липса	  на	  
опит	  или	  познания.	  

�  5.1.	  Търговската	  комуникация	  
трябва	  да	  бъде	  правдива	  и	  да	  не	  
въвежда	  в	  заблуждение.	  

�  8.1.	  Данни	  и	  описания,	  използвани	  
в	  търговската	  комуникация,	  са	  
подлежащи	  на	  проверка	  и	  трябва	  
да	  могат	  да	  бъдат	  доказани.	  



Макс	  телеком	  –	  	  
телевизионна	  реклама	  

	  

Чл.3.3.	  „Когато	  се	  предава	  
информация	  под	  линия,	  тя	  
трябва	  да	  бъде	  достатъчно	  
видима,	  четлива,	  с	  адекватен	  
размер	  на	  шрифта	  и	  с	  
достатъчна	  
продължителност,	  
позволяваща	  да	  бъде	  
прочетена	  и	  взета	  предвид”	  	  



Blizoo	  Fiber	  Power	  –	  	  
телевизионна	  реклама	  	  (КЗК)	  

�  Чл.	  5.1.	  Търговската	  
комуникация	  трябва	  да	  
бъде	  правдива	  и	  да	  не	  
въвежда	  в	  заблуждение.	  

�  Чл.	  5.3.	  Търговската	  
комуникация	  не	  трябва	  да	  
изопачава	  или	  да	  
използва	  измамно	  
технически	  и	  научни	  
данни	  и	  терминология.	  



Мебели	  Арон	  –	  телевизионна	  реклама	  
(Постановено	  решение	  на	  КЗК)	  

	  

Чл.5.1."Търговската	  
комуникация	  трябва	  да	  
бъде	  правдива	  и	  да	  не	  
въвежда	  в	  
заблуждение".	  	  



Ауспуси	  –	  външна	  реклама	  
�  Чл.	  1.2.	  	  	  	  Всяка	  търговска	  комуникация	  

трябва	  да	  бъде	  съобразена	  със	  закона,	  
благоприлична,	  почтена,	  честна	  и	  правдива.	  

�  Чл.2.	  Търговската	  комуникация	  не	  трябва	  да	  
съдържа	  твърдения	  или	  аудио	  или	  визуални	  
елементи,	  които	  да	  нарушават	  добрите	  нрави	  
или	  да	  могат	  да	  се	  определят	  като	  вулгарни	  
или	  отблъскващи,	  според	  общоприетите	  
морални	  норми	  в	  съответната	  държава	  и	  
култура.	  

�  Чл.4.9.	  	  	  	  Търговската	  комуникация	  не	  трябва	  	  
да	  показва	  прекалена	  еротика	  и	  да	  
промотира	  прекалена	  податливост	  на	  
сексуалността	  чрез	  изобразяване	  на	  	  
насърчаване	  и	  готовност	  за	  секс,	  разголване	  
на	  човешкото	  тяло	  по	  неподходящ	  начин	  и	  не	  
трябва	  да	  представя	  продукта	  като	  средство	  
за	  отстраняване	  на	  сексуални	  бариери.	  
Човешкото	  тяло	  може	  да	  се	  показва	  само	  при	  
зачитане	  на	  правата	  на	  личността	  и	  
човешкото	  достойнство.	  



Аванс.бг	  –	  външна	  реклама	  
�  1.1.	  Всяка	  търговска	  комуникация	  

трябва	  да	  бъде	  изготвена	  с	  чувство	  на	  
отговорност	  към	  потребителя	  и	  
обществото.	  

�  4.6.	  Търговската	  комуникация	  не	  трябва	  
да	  съдържа,	  толерира	  или	  подбужда	  
насилствено,	  незаконно	  или	  
противообществено	  поведение.	  	  

�  	  17.1.	  Специална	  грижа	  трябва	  да	  бъде	  
положена	  при	  търговската	  
комуникация,	  насочена	  към	  или	  с	  
участието	  на	  деца	  и	  подрастващи.	  
Такава	  комуникация	  не	  трябва	  да	  
подкопава	  доброто	  обществено	  
поведение,	  начин	  на	  живот	  и	  нагласи.	  	  

�  	  17.5.	  Търговската	  комуникация	  не	  
трябва	  да	  съдържа	  никакви	  твърдения	  
или	  визуално	  представяне,	  които	  биха	  
могли	  да	  предизвикат	  психическа,	  
морална	  или	  физическа	  вреда	  у	  деца	  
или	  подрастващи.	  



Водка	  Флирт	  –	  	  
телевизионна	  реклама	  

чл.2:	  „Търговската	  
комуникация	  не	  трябва	  да	  
съдържа	  твърдения	  или	  
аудио	  или	  визуални	  
елементи,	  които	  да	  
нарушават	  добрите	  нрави	  
или	  да	  могат	  да	  се	  определят	  
като	  вулгарни	  или	  
отблъскващи,	  според	  
общоприетите	  морални	  
норми	  в	  съответната	  
държава	  и	  култура.”	  



Водка	  Оргазъм	  –	  реклама	  в	  пресата	  
�  Чл.	  1.2:	  „Всяка	  търговска	  

комуникация	  трябва	  да	  бъде	  
съобразена	  със	  закона,	  
благоприлична,	  почтена,	  честна	  
и	  правдива”	  	  

�  Чл.1.3:	  „Рекламодателите	  носят	  
отговорността	  за	  
законосъобразността	  на	  
търговската	  комуникация.	  Всяка	  
търговска	  комуникация	  не	  
трябва	  да	  	  пренебрегва	  която	  и	  
да	  е	  законова	  норма,	  не	  трябва	  
да	  съдържа	  елементи	  
нарушаващи	  закона;	  не	  трябва	  
да	  подтиква	  никого	  да	  
нарушава	  или	  заобикаля	  
закона”.	  



Практиката	  ...	  	  

�  Индивидуални	  решения:	  
�  по	  казуси	  –	  жалби,	  сигнали,	  самосезиране;	  
�  координация	  със	  СЕМ,	  КЗК,	  КЗП;	  
�  изпълнение	  на	  решенията	  ...	  	  

�  Принципни	  решения	  и	  препоръки:	  
�  Препоръки	  относно	  използването	  на	  сексуални	  стереотипи	  

в	  рекламата	  и	  търговската	  комуникация;	  
�  Препоръки	  по	  отношение	  на	  текстове	  под	  линия,	  

използвани	  в	  търговска	  комуникация;	  
�  Решения	  на	  Апелативната	  комисия	  



Бъдещите	  творчески	  планове	  ...	  	  

�  Етичната	  комисия	  –	  враг	  и	  цензор:	  
�  Либерален	  поглед	  –	  консерватизъм;	  
�  Съдържанието	  пред	  формата;	  
�  Все	  по-‐високи	  изисквания	  и	  стриктно	  прилагане	  на	  Етичния	  

кодекс;	  	  

�  Саморегулацията	  –	  алтернатива	  на	  регулацията;	  

�  Изпълнение	  на	  решенията	  на	  Етичната	  комисия;	  	  
�  Доброволност;	  
�  СЕМ,	  КЗК,	  КЗП;	  
�  Неизпълнение.	  



Бъдещите	  творчески	  планове	  ...	  	  

�  Copy	  advice:	  
�  Доброволност;	  
�  Стриктна	  конфиденциалност;	  
�  Мотивиран	  отгвор	  в	  рамките	  на	  ден;	  
�  Препоръки;	  

�  Набира	  скорост	  сред	  рекламодатели/	  рекламни	  агенции,	  
чиито	  реклами	  са	  били	  санкционирани;	  

�  Copy	  clearance:	  
�  Твърде	  рано;	  
�  Твърде	  плашещо;	  
�  Твърде	  спорно.	  



Благодаря	  за	  вниманието!	  
 
 

Гриша Камбуров 
Председател на Етичната комисия 

 
M: 0898612762 

E: grisha@nss-bg.org 
W: www.nss-bg.org 


