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РЕШЕНИЕ 

 

№ 297 на ЕК от 18.12.2019 г. (Жалба относно радио реклама на мебели „Веко“) 

 

София, 18 декември 2019 година 

 

Етичната комисия към Националния съвет за саморегулация (НСС) в закрито заседание 

на 18.12.2019 г. в състав: 

 

Председател: Румяна Карлова                           Членове: Александър Гагов 

Анна Танова 

Ева Петрова 

           Екатерина Димитрова 

Елена Караколева 

Жени Павлова 

Калина Жулева 

Красимир Папазов 

Маша Гавраилова 

           Надежда Ангелова 

Стоян Михайлов 

        

и с участието на секретар Ели Михайлова, изслуша преписка, образувана по Жалба № 12789 

от 06.12.2019  г. относно радио реклама на мебели „Веко“. 

 

  Жалба 

         На 06.12.2019 г. в Националния съвет за саморегулация постъпва жалба от Съвета за 

електронни медии с молба за становище относно  радио реклама на мебели „Веко“ във връзка с 

постъпил сигнал на гражданин в съвета. Жалбата се отнася до радиореклама на мебели Веко. 

Жалбоподателят счита, че рекламата е „сексистка и просташка“. Визирайки проблемния 

диалог в нея, той обобщава, че „Ако някой смята жена си за змия – да се разведе и ще спести от 

съскане и от пари за мебели.“ Жалбоподателят не е посочил конкретни текстове от 

Националните Етични Правила за реклама и търговска комуникация в Република България, 

които са нарушени от процесната реклама, но апелира към СЕМ да „оцени обидния тон на 

рекламата и да вземе необходимите мерки“. 

На основание чл.12.4 от Правилника за приложение на Националните етични правила за 

реклама и търговска комуникация в Република България, Председателят на Етичната комисия 

(ЕК) е определил за докладчик по преписката Стоян Михайлов. 

НАЦИОНАЛЕН   СЪВЕТ   ЗА   САМОРЕГУЛАЦИЯ 
 
 
 

                          ЕТИЧНА КОМИСИЯ 
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Процедура 

 

Жалбата е  допустима по смисъла на Правилника за приложение на Националните етични 

правила за реклама и търговска комуникация в Република България. 

На 06.12.2019 г. е открита процедура, регистрирана под № 347. На 06.12.2019 г. е поискано 

становище от ответната страна – „Век Трейдинг“ ООД, което постъпва в НСС на 06.12.2019 г.    

Становище на ответната страна 

 

В становището се посочва, че „Идеята на аудиоклипа е като изказ и тематика да бъде по-

близък до средностатистическия гражданин, разигравайки ситуация от ежедневието и бита на 

българина. Дружеството не е имало за цел да обиди, унижи или засегне която и да било група 

хора, като по този начин наруши Етичния кодекс. В От становището става ясно, че фирмата 

вече е променила процесната реклама и към момента тя не съдържа обидни и сексистки 

диалози: „Вследствие на негативното изказване на нашата Фейсбук страница на 15.10.2019г от 

една дама относно нашата радиореклама решихме и заявихме на нашите партньори от радио 

the Voice да променим аудиоклипа на рекламата и от месец Ноември 2019 г. по радио the Voice 

да звучи следния аудио клип: прикачен файл - VEKO_The_Voice.mp3, който използваме за 

реклама и към дадения момент. 

 

Решение 

 

Етичната комисия намира жалбата за неоснователна по отношение на нарушение на 

Националните етични правила за реклама и търговска комуникация в Република България.  

 

Мотиви 

 

При анализа на процесната реклама Етичната комисия счита, че твърдените нарушения 

могат да бъдат отнесени към следните текстове от Националните етични правила за реклама и 

търговска комуникация в Република България:  

Член 4  Социална отговорност 

4.1. Търговската комуникация трябва да уважава всички аспекти на човешкото достойнство. 

4.2. Търговската комуникация и не трябва да съдържа, подбужда или толерира никаква форма 

на обида или дискриминация, включително такава на базата на раса, национална 

принадлежност, религия, социална или политическа принадлежност, пол, възраст, увреждания 

или сексуална ориентация, без изброяването да е изчерпателно. 

4.3. Търговската комуникация трябва да съблюдава принципа на равенство между половете. 

 

Текстът  на процесната радиореклама е буквално следният: 

„ЕФЕКТ: ЧУКАНЕ НА ЧАШИ 

М1и М2: А, наздраве! 

М1: Как сте... вкъщи! Какво прави... змията? 
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М2: Съска... (имитира я)„Иди на очен лекар!” 

М1: Защо?! 

М2: Виж, вика – хората какви мебели имат, пък а-аз... 

М1: И докторъ(т),какво каза? 

М2: „Човеко! Ти не си за мен, а за... ВЕКО!” 

М1: За... къдЕ?! 

М2: Магазин ВЕКО, на Кукленско шосеЕ...ЕФЕКТ: КЛАВИАТУРА Виж, цените!!! ЕФЕКТ: 

ПОДСВИРВАНЕ В ЗНАК НА ВЪЗХИЩЕНИЕ ОФЕРТНО 

Ж: Свиркай си и... живей леко, с Мебели ВЕКО! 

М: Магазин ВЕКО, Пловдив – (в) сградата на Квазер Електроникс, (на) Кукленско шосе 12.“ 

В новия вариант на рекламата, след наздравицата, проблемният диалог съдържащ сравнение на 

съпругата със змия и имитация на съскане е променен по следния начин: 

„М1: Абе, според теб има ли живот на Марс? 

М2: Х-м, то у дома няма… 

М1: Защо? 

М2: Жената иска ново обзавеждане, ама аз да не съм банка?“ 

 

Във връзка с факта, че рекламодателят сам е променил рекламата преди НСС да му поиска 

становище, Етичната комисия счита, че разглежданата търговска комуникация към настоящия 

момент не е в нарушение на чл.4.1, 4.2. и 4.3 от Националните етични правила за реклама и 

търговска комуникация в РБългария.  

 

   Етичната комисия отправя принципна препоръка към всички рекламодатели и рекламни 

агенции да се възползват активно от възможността за Copy Advice, доколкото основната цел на 

НСС не е санкционна, а превантивна и е насочена не само към своевременно и ефективно 

отстраняване от пазара на всякакви форми на нарушения, но и към недопускане на такива. 

 Съгласно чл.17.5. от Правилника за приложение на Националните етични правила за 

реклама и търговска комуникация в Република България, решението с мотивите следва да се 

изпрати на заинтересованите страни, Комисията за защита на конкуренцията и на Държавната 

агенция по безопасност на храните.  

 Решението подлежи на обжалване при реда и условията на чл.18.1 от Правилника за 

приложение на  Националните етични правила за реклама и търговска комуникация в Република 

България.  

             

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕТИЧНАТА КОМИСИЯ: 

         
(п) Румяна Карлова  

 


