НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ РД-10-50/ 07.04.2015 г.
Днес, 07.04.2015 г., подписаният Георги Лозанов ..., председател на Съвета за
електронни медии, разгледах и проверих преписка по Акт за установяване на
административно нарушение № НД-01-94/ 04.03.2015 г., съставен от ..., на длъжност
старши инспектор в Съвета за електронни медии, при свидетели на установяване на
нарушението ... и ..., срещу “НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП” АД, ЕИК: 832093629,
седалище и адрес на управление: гр. София 1592, р-н Искър, бул. “Христофор Колумб” № 41,
ет. 6, представлявано от .........., ЕГН ..., за следното:
На 12.12.2014 г., при преглед на предаването „BIG BROTHER ALL STARS”, е
установено, че в поредното издание на предаването, излъчено на 10.12.2014 г. по програма
„Нова телевизия” на доставчика на медийни услуги „Нова Броудкастинг Груп” АД, от 20:00 ч.
до 22:00 ч. са показани следните сцени, в които участват по-голямата част от съквартирантите
в Къщата на „BIG BROTHER ALL STARS”:
След рекламния блок, в интервала от 20:19:00 ч. до 20:34:46 ч., водещият на предаването
Ники Кънчев описва поведението на Тодор Славков в къщата от началото на сезона, като
споменава, че от началото на предаването до сега, участникът в играта за трети път си сваля
гащите. От думите на водещия става ясно, че е имало обещание от самия Тодор Славков да не
се повтаря срамната сцена. Ники Кънчев казва: „Сега ще се убедите, че много често порокът е
по-силен от човека. Следва едно видео, в което ще станем свидетели на доста непристойно и
пошло поведение.”:
Камерата показва съквартирантите Катето Евро, Калина, Емо, Китаеца и Петя
Буюклиева в хола на къщата на „BIG BROTHER ALL STARS”, а Тодор Славков във видимо
нетрезво състояние, издава нечленоразделни звуци и надига чаши и бутилка с алкохол.
ДИКТОРСКИ ТЕКСТ: „Сухият режим в къщата е преустановен. Виновник за
алкохолното ембарго бе Тодор Славков, който показа гениталиите си на съквартирантите и
цяла България, и докара Катето Евро до истерия. Днес обаче внукът на Тато и син на Батето
реши, че неговото странно „ONE MAN SHOW” трябва да продължи...”
В 20:20:10 ч. ТОДОР СЛАВКОВ: „Ъъъъъааа, освен, че ша мога ааа, една друга чаша...и
вие ли си лягате?” (сваля си гащите, след това се излъчва поредица от монтирани кадри от
предишни епизоди, в които се вижда как Славков си сваля гащите. Всички присъстващи се
смеят). Въпреки че кадърът е замъглен, за зрителите става ясно какви действия (сваляне на
гащи) извършва Тодор Славков.
КАТЕРИНА ЕВРО: Не си кой знае къ’в убавец, за да се събличаш, сещаш ли се? Не, не!
Забранявам ти! После пак ще има „това-онова, мрън-мрън депресион, марш от тука! Ше те
бия!”
ТОДОР СЛАВКОВ: „Виж как е натрупал сняг!”
КАТЕРИНА ЕВРО: „Как се умили! „Виж как е натупал сняг!”
ТОДОР СЛАВКОВ: „По принцип на мен в реалния свят ми казват Тодор – кожата,
нали.” Всички избухват в смях. „....а тея повечето ми сподвижници ми казват Тодор –
гюдерийката.”
ЕМО КАМЕНОВ : „Оооо, майко, майко, майко!”

КАЛИНА: „Тоше, защо, бе?” (в този момент Тодор пак сваля гащи). Картината отново е
замъглена, но за зрителя е ясно какво се случва.
КАТЕРИНА ЕВРО: „Утре ще страдаш!”
ТОДОР СЛАВКОВ: „Добре, ще ви покажа...”
ЕМО КАМЕНОВ: „Кака, ма само ти гледаш!”
ТОДОР СЛАВКОВ: „Едно яйце ще ви покажа.” (като си бърка в бельото и се опитва да
си извади половия орган отдолу)
КАТЕРИНА ЕВРО: „Тодоре, утре ще съжаляваш горчиво!”
ТОДОР СЛАВКОВ: „Отивам да си сложа няк’во по-еротично бельо, защото това
явно....”. Отново си сваля гащите , разхождайки се пред всички и влиза в спалнята, а камерата
го проследява (сцената отново е замъглена).
КАЛИНА: „До тука бяхме с мисията.”
ТОДОР СЛАВКОВ: „Тия са толкова тъпи, че се радват на гениталии...отвратителни
хора. Не мога да повярвам, че имам такива приятели.”
В 20:24:27 ч. Тодор Славков се връща при съквартирантите:
КАТЕТО ЕВРО: „Утре ще викаш „защо не ми казахте”...ще викаш ли утре?!”
ТОДОР СЛАВКОВ: „Не!” (сваля бельото като повдига блузата си за да се види още похубаво половият му орган, а камерата го показва както в преден така и в заден план).
КАТЕТО ЕВРО: „Тодоре, вземи се в ръце, глупак!”
ТОДОР СЛАВКОВ: „Дай ми да пия една чаша уиски и да лягам да спя! Къде си го
скрила..., ти в ред ли си? Калина, ела да седнеш до мен!”
КАЛИНА: „Не!”
ТОДОР СЛАВКОВ: „Ела да седнеш в мен!”
КАЛИНА: „Не искам!”
ТОДОР СЛАВКОВ: „Ела да седнеш върху мен!”
Описаната част от предаването “BIG BROTHER ALL STARS”, излъчена на 10.12.2014 г.
от 20:19:00 до 20:25:00 ч. по програма “Нова телевизия”, съдържа елементи, които са в
противоречие с добрите нрави, разбирани като критерии за обществено благоприличие,
установени в обществото с цел неговото съхраняване, и по-конкретно: показано е
поведението на един от участниците, който в нетрезво състояние нееднократно сваля бельото
си и показва половия си орган на останалите участници; излъчените сцени не са само от
конкретния момент, а допълнително са добавени и кадри от предишни епизоди, в които Тодор
Славков е демонстрирал същото поведение. Маскирането (замъгляването) на тази част от
тялото не пречи зрителят да разбере, че участникът е разголил гениталиите си и без свян стои
в това състояние пред останалите съквартиранти. Ценностната система на българското
общество изключва подобно поведение и то се възприема за напълно недопустимо и
аморално. Това се съдържа като признание и в анонса на самия водещ Ники Кънчев, който
казва: „Следва едно видео, в което ще станем свидетели на доста непристойно и пошло
поведение.”.
Описаните по-горе сцени са излъчени в едно от най-популярните предавания в
национален ефир, в един от най-гледаните часови пояси, което предполага наличието на
многобройна аудитория пред телевизионните екрани.
Законът за радиото и телевизията въвежда като основен принцип в дейността на
доставчиците на медийни услуги недопускането на предавания, които противоречат на
добрите нрави – чл. 10, ал. 1, т. 6.
Като е включил в програма “Нова телевизия” описаното по-горе предаване “BIG
BROTHER ALL STARS”, доставчикът на медийни услуги „Нова Броудкастинг Груп” АД е
нарушил разпоредбата да не допуска предоставяне за разпространение на предаване в
нарушение на принципите по чл. 10 от ЗРТ,
с което е нарушил чл. 17, ал. 2, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 6 от Закона за радиото и
телевизията.
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Към преписката са приложени следните писмени документи и материали:
1. 1 бр. DVD, съдържащ запис на предаването “BIG BROTHER ALL STARS”, излъчено
на 10.12.2014 г. по програма „Нова телевизия” на доставчика на медийни услуги „НОВА
БРОУДКАСТИНГ ГРУП” АД;
2. Покана до „НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП” АД за съставяне на акт за установяване
на административно нарушение изх. № НД-02-19-00-107/ 26.02.2015 г. + обратна разписка за
доставянето ù;
3. Пълномощно на лицето, подписало акта.
Срещу съставения акт е постъпило писмено възражение с вх. № НД-02-19-00-107/
09.03.2015 г. от упълномощен представител на доставчика, в което се отрича извършването на
нарушението. Сочи се, че излъченото предаване не противоречи на добрите нрави, тъй като
предаването “Big Brother All Stars” е тип “риалити” и целта му е на зрителите да бъде показан
един социален експеримент – как хората реагират, когато са настанени в тясно затворено
пространство с други хора, които по принцип са извън тяхната зона на комфорт. Зрителят има
възможност да види как всеки участник реагира и възприема случващото се около него. В
конкретния случай, в рамките на 6 минути наистина са излъчени реални сцени, но това е
резултат именно от спецификата на предаването. Още в началния си анонс водещият Ники
Кънчев казва “Ние ще се опитаме да ви покажем пълната палитра от настроения, която
властва над покрива на звездната ни къща”, което не е отбелязано от актосъставителя. На
следващо място молят да се отчете, че сцените са инициирани от Тодор Славков, който е
известен с по-ексцентричното си поведение. Продуцентът на предаването е маскирал със
специален зрителен ефект – маска (т.нар. блър) всички кадри, за които е преценил, че са
неподходящи, т.е. продуцентът на предаването и Нова са положили усилия, за да спестят на
зрителите конкретните кадри, възмутили актосъставителя. В този смисъл самото излъчено
предаване на противоречи на добрите нрави. Би могло да се приеме, че на добрите нрави
противоречи поведението на един от участниците – Тодор Славков, но все пак трябва да се
отчита, че това се е случило наистина. Конкретният епизод на предаването улавя истинските
реакции на действителни лица в реална ситуация. На следващо място е посочено, че
разбирането и тълкуването на понятието “добри нрави” и “добър вкус” често е въпрос на
лична преценка. Практически е невъзможно да се установи граница на етичното поведение,
на спазване на “добрите нрави”, извън посоченото в закона – чл. 10, ал. 1, т. 6 от ЗРТ, т.е.
недопускане на предавания, които съдържат 1) порнография, 2) възхваляват или оневиняват
жестокост или насилие или 3) подбуждат към ненавист въз основа на расов, полов,
религиозен или национален признак. Не на последно място следва да се има предвид и
практиката на Съвета за електронни медии от последната година, а именно становището на
СЕМ по отношение на сериала “Под прикритие”.
След преглед на цялата преписка намирам възраженията за неоснователни. Независимо
от факта, че става въпрос за “реалити” предаване, то описаните кадри не са излъчени в реално
време, а са нарочно подбрани и монтирани за излъчване именно за този часови пояс. Прави
впечатление, че от целия живот в къщата в този формат се набляга и се показват най-вече
онези сцени, които са изпълнени с агресия, конфликти или неприлично поведение.
Действително, в конкретния епизод кадрите, в които биха могли да се видят слабините на
Славков, са замаскирани. Независимо от това считам, че описаните сцени са неподходящи и
неприемливи за излъчване, и скандализират голяма част от зрителите.
Относно доводите, че при подобен случай (за сериала “Под прикритие”) СЕМ е приел,
че не е налице нарушение, независимо от факта, че и там са разпространени нецензурни
реплики, то в този случай става въпрос за художествено произведение (филм), в който
героите и сюжетът са измислени, докато във въпросното предаване се показва поведение на
реална личност, с крайно неприлично и аморално поведение.
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Предвид изложеното и след като проверих Акт за установяване на административно
нарушение № НД-01-94/ 04.03.2015 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 “НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП” АД, ЕИК: 832093629, седалище и
адрес на управление: гр. София 1592, р-н Искър, бул. “Христофор Колумб” № 41, ет. 6,
представлявано от ................, 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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