НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ РД-10-32/ 26.02.2015 г.
Днес, 26.02.2015 г., подписаният Георги Лозанов ..., председател на Съвета за
електронни медии, разгледах и проверих преписка по Акт за установяване на
административно нарушение № НД-01-123/ 13.12.2014 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, със седалище и адрес на
управление: гр. София 1379, СО – район Възраждане, ул. “Арх. Петко Момчилов” № 2, ет. 4,
представлявано от Кеворк ... Марашлян, ЕГН ... и Огнян ... Димов, ЕГН ..., за следното:
На 10.11.2014 г., в сградата на Съвета за електронни медии, на адрес гр. София, бул.
“Шипченски проход” № 69, ет. 6, при осъществено наблюдение на телевизионна програма
“Канал 3” на доставчика на медийни услуги “Елит Медиа България” ЕООД, е констатирано, че:
На 15.09.2014 г., по програма “Канал 3”, от 21:29:57 до 22:03:27 часа e излъчен репортаж,
обозначен с едър, открояващ се на екрана шрифт “ПЛАТЕН РЕПОРТАЖ” на ПП АТАКА, с общо
времетраене 33 минути и 35 секунди.
Платеният репортаж започва с видеовариант на химна на политическа партия АТАКА,
съдържащ кадри в описаната последователност:
Монументът с вечния огън пред паметника на Незнайния войн – град София, паметникът на
Шипка, архивни кадри – снимки на политици - Андрей Луканов, Филип Димитров, Иван Костов,
Сергей Станишев, Бойко Борисов; следва кадър с просещ мъж, плачеща жена, гвардейци
маршируват, и непосредствено след тях снимка на Симеон Дянков със среден пръст в уста; кадри
от протести и плакат ”Национализация или смърт”; лъв, оцветен в бяло, червено, зелено; Волен
Сидеров говори от трибуната на 43-то Народно събрание; портрети на Раковски, Ботев и Левски,
и Библията, върху която са поставени пистолет и нож.
По-нататък в репортажа са използвани кадри, в които Волен Сидеров тренира бойно
изкуство на брега на морето, след което на фона на българското знаме и знамето на АТАКА
държи реч пред свои симпатизанти; следват кадри от митинги; Сидеров гласува, дава автографи;
дете показва книгата с автограф; отново кадри от митинг, начело на който е Волен Сидеров;
снимки със симпатизанти.
Следващият кадър е с депутати, които влизат в пленарната зала на Народното събрание и
непосредствено след това снимка/плакат на Волен Сидеров, който показва среден пръст (тази
част от картината, в която е средният пръст, е разфокусирана).
Междувременно, паралелно с визуалното послание, върви и текст на химна на партия
АТАКА, в който се съдържат следните думи и изрази:
“....Хиляди срещи в цялата страна, народът тях обича, а не онез говна.” /това изречение се
отнася за народните представители от ПП ГЕРБ и върви паралелно на кадъра, в който в
пленарната зала на Народното събрание влизат депутати/.
Излъченият репортаж, съдържащ обидни изрази и вулгарни жестове, накърнява добрите
нрави. Добрите нрави като призната съвкупност от правила за поведение, възгледи за дълг и
справедливост, съвест и чест, изключват подобна арогантност и цинизъм. Описаните кадри са в
противовес на традиционните за българите толерантност, търпимост, уважение.

Един от основните принципи за осъществяване на телевизионната дейност, съгласно чл. 10,
ал. 1, т. 6 от Закона за радиото и телевизията, е недопускането на предавания, които
противоречат на добрите нрави. Чл. 17, ал. 2 от ЗРТ съдържа и императивна забрана за
предоставяне за разпространение на предавания в нарушение на принципите по чл. 10.
Като е включил в програма „Канал 3” описаното предаване (платен репортаж, съдържащ
монтаж на политик със среден пръст в уста; лидер на политическа партия, показващ среден
пръст, обидни изрази към политически опоненти), което е в противоречие с добрите нрави,
доставчикът на медийни услуги „Елит Медиа България” ЕООД е предоставил за разпространение
предаване в нарушение на един от принципите за осъществяване на телевизионна дейност, с
което
е нарушил чл. 17, ал. 2, хипотеза първа, във връзка с чл. 10, ал. 1 т. 6 в частта предавания, които противоречат на добрите нрави, от Закона за радиото и телевизията.

Към преписката са приложени следните писмени документи и материали: 1 бр. DVD със
запис на програма “Канал 3”, излъчена на 15.09.2014 г. от 21:29:57 ч. до 22:03:26 ч.; Покана за
съставяне на акт за установяване на административно нарушение с изх. № НД-02-19-00-236/
05.12.2014 г.; писмо до и от кмета на район Възраждане за връчване на акта по чл. 43, ал. 4 от
ЗАНН.
Срещу съставения акт e постъпило писмено възражение с вх. № НД-02-19-00-236 (14)/
05.01.2015 г. от единия от управителите на дружеството, в което са наведени следните доводи за
липса на нарушение: не е ясно на какво основание и въз основа на кои правни норми
актосъставителят е квалифицирал платения репортаж на ПП Атака като предаване, включено в
програма “Канал 3” на общо основание, без да вземе под внимание, че предаването е
предизборен материал, обозначен като такъв съгласно разпоредбите на ЦИК. Оспорва се, че
предаването нарушава “добрите нрави” по посочените от актосъставителя признаци. Описаната
като “монтаж на политик със среден пръст в уста” снимка всъщност е добилата популярност
снимка на Симеон Дянков, който почиства зъбите си със средния си пръст, което не представлява
“вулгарен жест”. Както и самият актосъставител е посочил, снимката, на която Волен Сидеров
показва среден пръст, е разфокусирана, което е направено съвсем съзнателно. Относно
използването на думата “говна” се сочи, че химнът на “Атака” е запят от привържениците на
партията в началото на 2013 г. и се използва активно в мероприятията на партията и в
предизборните им активности. Липсва информация ЦИК да е санкционирал съдържанието на
песента или части от нея във връзка с накърняването на добрите нрави, обидни квалификации за
опоненти или “черна реклама”.
След преглед на цялата преписка намирам по-голямата част от възраженията за
неоснователни. Основателен е единствено доводът по отношение на снимката на Симеон Дянков
със среден пръст в устата, която не е монтаж, както е посочено в акта, с цел да се покаже някакъв
вулгарен жест, а случайно направена снимка от 2011 г. Независимо от това, посланието, което
носи, е именно асоциация с вулгарен жест и именно поради тази причина е включена в
предизборния материал.
Действително на плаката на Волен Сидеров, показващ среден пръст, е замъглена
(разфокусирана) цялата ръка, което е посочено и от актосъставителя. Въпреки това жестът е
недвусмислен и безспорно става ясен на зрителите. Ирелеванто е и възражението, че песента е
официалният химн на ПП Атака от 2013 г. – това не оправдава излъчването му в телевизионна
програма, след като в него се употребява нееднократно думата “говна”.
Неоснователно е и възражението, че липсва санкция или реакция от страна на ЦИК във
връзка със съдържанието на предизборния клип. С Решение № 1081-НС/ 26.09.2014 г., поправено
с Решение № 1089-НС/ 27.09.2014 г. ЦИК се е произнесла по сигнал на СЕМ за агитационен
материал на ПП Атака със същото съдържание, излъчен по програма “Канал 3” на 13.09.2014 г. В
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решението си ЦИК приема, че в отделни кадри на предизборния клип на ПП Атака се съдържат
жестове и изрази, накърняващи добрите нрави и етични норми на поведение в обществото чрез
предизвикване на неприлични асоциации със сексуален подтекст. ЦИК констатира, че с
излъчването на агитационния клип на ПП Атака се нарушава забраната за използване на
агитационни материали, които накърняват добрите нрави, посочена в чл. 183, ал. 4, предложение
последно от Изборния кодекс. В мотивите на решението се сочи, че тази забрана е насочена към
субекта, който използва подобен тип агитационен материал, в случая ПП Атака. Със същото се
постановява и спиране на излъчването на агитационния клип в електронните медии и интернет.
Съгласно чл. 17, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията, доставчиците на медийни услуги
носят отговорност за съдържанието на медийните услуги. Изключения от този принцип са
предвидени в чл. 17, ал. 4 от ЗРТ, като излъчването на предизборни агитационни материали не е
сред тях. В този смисъл считам, че доставчикът следва да носи отговорност за съдържанието на
цялата си програма, в това число и за предизборните материали, които е допуснал да бъдат
включени в нея.
Предвид изложеното и след като проверих Акт за установяване на административно
нарушение № НД-01-123/ 13.12.2014 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, и
прецених събраните доказателства и направените възражения, 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 “ЕЛИТ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК 130275893, със седалище и
адрес на управление: гр. София 1379, СО – район Възраждане, ул. “Арх. Петко Момчилов” № 2,
ет. 4, представлявано от Кеворк ... Марашлян, ЕГН ... и Огнян ... Димов, ЕГН ..., имуществена
санкция в размер на 3000 (три хиляди) лева за нарушение на чл. 17, ал. 2 във връзка с чл.
10, ал. 1, т. 6 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
ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ
Определям срок за доброволно изпълнение – 7 дни от влизане в сила на наказателното
постановление.
Настоящото да се счита за покана по смисъла на чл. 182, ал. 1 от ДОПК.
В случай на неизпълнение преписката ще бъде изпратена на публичен изпълнител за
предприемане на действия за принудително събиране по реда на ДОПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА С Е М
ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ
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