НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ РД-10-65/12.05.2015 г.
Днес, 12.05.2015 г., подписаният Георги Лозанов …………., председател на Съвета
за електронни медии, разгледах и проверих преписка по Акт за установяване на
административно нарушение № НД-01-06/20.01.2015 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, със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, Район „Искър”, бул.
„Христофор Колумб“ № 41, ет. 6, представлявано от ……, ЕГН …….., за следното:
На 24.10.2014 г., при преглед на предаването „VIP BROTHER - Образцов дом”,
излъчено на 21.10.2014 г. от 19:55 ч. до 20:55 ч. по програма „Нова телевизия”, е установено
че:
В поредното издание на предаването „VIP BROTHER - Образцов дом”, излъчвано по
програма „Нова телевизия” на доставчика на медийни услуги „Нова Броудкастинг Груп” АД,
в интервала от 20:30:58 ч. до 20:34:46 ч., са показани следните сцени, в които участват поголямата част от съквартирантите в Къщата на „VIP BROTHER - Образцов дом”:
Камерата показва в гръб няколко полегнали полуголи съквартиранти в двора на Къщата на
„VIP BROTHER - Образцов дом”.
ДИКТОРСКИ ТЕКСТ: половин час по-късно, Иво Аръков е подложен на непреодолимо
изпитание. Само че изкушението не е под стъкления купол...
ИВА ЕКИМОВА /която е заедно с Иво Аръков под стъклен купол, за да изпълнят поредната
мисия на Биг Брадър/:
От тука гледката е по-хубава. Ако искаш да се сменим? /към Иво/
ЕЛЕНА КУЧКОВА /гола до кръста, легнала по корем/:
Ивчо, да се обърна ли? Ха,ха,ха... Да те разсея...
ТАЧО:
Уауу.../гласът му се чува зад кадър, в който виждат полуголите съквартиранти/ Ако искаш да
ти донеса габъри...Да ги минем ей така.../към Кучкова/
УОШ МС /облечен в бяла фланелка, показва нещо към гърдите си/:
Неудобно ми е, неудобно ми е!...
КУЧКОВА:
Айде...!
ТАЧО:
Искаш ли, вярно?/към Кучкова/
КУЧКОВА:
Айде...!
ЖЕНИ КАЛКАНДЖИЕВА /стои между Тачо и Уош/:
А бе имаме от тия твоите... А можеш да сложиш лицето на Тачо тука - цък,цък... Чакай, стой,
по-оригинално е... Къде са консервите?
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ТАЧО:
Много са големи, бе!...Заповядай! /зад кадър, в който се вижда Кучкова, която взима
лепенките/
КУЧКОВА:
Ле-лей...Е, вие какво сте се вторачили всички/зад кадър питат Кучкова: „Става ли, залепват
ли се?”/
ЛЮДМИЛА: Какво? Спукаха и се гърдите, така ли?
КУЧКОВА:
Залепва се!...
Тачо и Уош реагират с възклицания при обръщането на Кучкова към тях и към зрителите със
залепените лепенки върху зърната на голите и гърди. Ръкопляскания...Чува се гласът на
Людмила Захажаева: ”Браво Кучкова!”. Кучкова клати голите си гърди... На фона на музика
Кучкова танцува, като тръска гърдите си пред съквартирантите, събрани около нея. Общи и
близки планове на нейните гърди...
КУЧКОВА:
Може ли да си извоювам и моят багаж, Биг Брадър?...Правя шоу! /смее се, застанала на
колене...Някой зад кадър коментира гледката с голите и гърди: ”Виждал съм и други, ама тия
са брутални!”...Кучкова лежи по гръб, с което още веднъж показва гърдите си/
ЛЮДМИЛА ЗАХАЖАЕВА:
Браво Кучкова, браво Кучкова! /и ръкопляска/ Колко твоите струват, кажи, цените ще
проверявам?
КУЧКОВА:
Неее, не казвам! /някой казва зад кадър: ”Те са по-големи от главата ми!”...Кучкова сяда и
изпраща въздушни целувки към Аръков/: ”Ивчо!.../
ЛЮДМИЛА ЗАХАЖАЕВА /към Кучкова/:
Я сгъни така тяло, сгъни, сгъни... Ето тук имаш мазнини, Кучкова! /показва талията на
Кучкова/
КУЧКОВА:
Това са любовните.../не се разбира/
Някой зад кадър казва:”Да, миличка, само така!...Чуват се подсвирквания от
съквартирантите.
КУЧКОВА:
Нали на задна мъжа ми трябва да се хваща така,ааа... /показва ханша си/
Чува се мъжки глас: Искаш ли да потренираме... /не се разбира по-нататък казаното/
УОШ /зад кадър/:
Сега Линдарева трябва да отвърне на удара!...
От вратата на Къщата се появява и Зорница Линдарева, също гола до кръста и с малко поголеми по размер лепенки върху зърната на гърдите си.
ЛИНДАРЕВА:
И аз пристигам!... /съквартирантите я посрещат с ръкопляскания и викове... Близък план на
Аръков, който гледа доста озадачено към Линдарева... Линдарева демонстрира голотата си и
ляга до Кучкова - и двете по гръб, изложили гърдите си на показ през съквартирантите и
зрителите.
ТАЧО:
Еба ти и гледката!...
ВЪРГАЛА /към Аръков/:
Ивчо, сега е момента да заспиш! Ще ги комплексираш за цял живот!
ИВА ЕКИМОВА:
Добре, че си падам по жени! /глас зад кадър, в който се показват гърдите на Кучкова:
”Верно?! Ти по жени?!.../
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КУЧКОВА:
Ето, и за двамата има! /смее се/ И за двамата има!/ обръща се към Линдарева, показвайки
отново голите си гърди/
ИВА ЕКИМОВА:
Не си мой тип, мацко! /смее се/
КУЧКОВА:
Аз съм си за Иво! /в кадъра се вижда че маже с нещо голият си бюст/
ЛИНДАРЕВА:
Ха, ха ха... Сега вече съвсем ще... /не се разбира останалото/
КУЧКОВА:
Той си ме е заплюл отдавна! /показват се в близък план гърдите и/
ИВА ЕКИМОВА: Не ми е интересно.
ИВО АРЪКОВ /към Ива/:
Нещо много тънко-обидна си станала.
ИВА ЕКИМОВА:
Не съм дебело-обидна като тебе!
Показват се в близък план гърдите на Кучкова, лицето на Тачо, а от врата на Къщата се
появява Влади Въргала, също гол до кръста и с лепенки на гърдите си. Отново близък план
на гърдите на Кучкова, а Линдарева в по-общ план.
КУЧКОВА /към Въргала/:
Ела тук при нас, ела между двете! /Въргала ляга между Линдарова и Кучкова/
ИВО /към Тачо/:
Тачо! Лицеви опори без ръце мога да ти направя!
ТАЧО:
Аааа...Нали?! /показват се Линдарева и Кучкова, които се смеят/
ВЪРГАЛА /на колене между Линдарева и Кучкова си тръска голите гърди/:
Нека да е Тачооо... /Кучкова в близък план също си тръска гърдите/
Само да е Тачооо... /камерата с панорама показва как и тримата – Линдарева, Въргала и
Кучкова, тръскат гърдите си/
Тачо е железен!...Той е готин мъж! /и тримата в общ план/
ЛИНДАРЕВА:
Жени да е Тачооо...
ВЪРГАЛА:
Нека да ни бие със железен прът!...Хайде де!
КУЧКОВА:
Мощен като багер...всяка вечер!.../ тримата в кадър отново тресат гърдите си/.
Съгласно т. 27 от Критериите за оценка на съдържание, което е неблагоприятно или
създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или
социалното развитие на децата (Критериите), приети от СЕМ и ДАЗД на основание чл. 32,
ал. 5 от ЗРТ, елементи от програмното съдържание на доставчиците на медийни услуги,
които могат да въздействат неблагоприятно или да създадат опасност от увреждане на
физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата, следва да
бъдат разполагани в програмни пояси, които се предполага, че не привличат детска
аудитория. Съгласно т. 33 от Критериите “Създаващи опасност от увреждане на
физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата са
предавания или други елементи на програмата, които съдържат порнография или сцени с
открито сексуален характер...”.
Описаните по-горе кадри безспорно съдържат сцени с открито сексуален характер –
демонстративно разголване и предизвикателни движения на голите до кръста жени, търсено
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фокусиране върху голите им гърди, многократно приближаване на камерата, показвайки в
едър план бюстовете със залепени лепенки върху зърната на дамите, коментари и възгласи на
останалите съквартиранти, които аплодират поведението им. Показването на подобно
поведение и разголване в този часови пояс би могло да се отрази неблагоприятно и да
създаде опасност от увреждане на нравственото развитие на децата.
Чл. 17, ал. 3 от Закона за радиото и телевизията допуска изключения, при които
разпоредбите на чл. 17, ал. 2 не се отнасят до децата, а именно когато се излъчват
предавания, които се разпространяват в програми между 23:00 и 6:00 ч. и са ясно обозначени
чрез предхождащ ги аудио- и/или аудио-визуален знак или се идентифицират с визуален знак
през цялото време.
Включвайки описаното аудио-визуално съдържание, част от предаването “VIP
BROTHER - Образцов дом”, в програма “Нова телевизия”, излъчена на 21.10.2014 г. във
времето от 20:30:58 до 21:34:46 часа и без идентификация за препоръчителен родителски
контрол, доставчикът на медийни услуги „Нова Броудкастинг Груп” АД е допуснал
предоставяне за разпространение на предаване, което е неблагоприятно и създава опасност
от увреждане на нравственото развитие на децата, с което е извършил нарушение на чл. 17,
ал. 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с т. 27 и т. 33 от Критериите по чл.
32, ал. 5 от ЗРТ.
Към административнонаказателната преписка са приложени следните документи и
материали: 1 /един/ бр. CD, съдържащ запис на предаването “VIP BROTHER - Образцов
дом”, излъчено на 21.10.2014 г. от 19:55 ч. до 20:55 ч.; покана до доставчика на медийни
услуги „Нова Броудкастинг Груп” АД изх. № НД-02-19-00-14/13.01.2015 г. и обратна
разписка от 14.01.2015 г.
В законоустановения срок са постъпили възражения, в които се отрича извършването
на нарушение и се отправя молба преписката да бъде прекратена. Излагат се съображения,
свързани с формата и характера на предаването. Посочва се, че разголването на гърдите на
участничките не е напълно, а върху тях са поставени лепенки; че описаните кадри са с
продължителност едва 3 мин. и 48 сек.; че Нова е отразила една по-провокативна изява и
реакция на две от съквартирантките, а не е допуснала излъчване на предаване в нарушение
на Критериите. Изразяват се съмнения в компетентността на СЕМ да извършва преценка и
тълкуване на понятието „неблагоприятно предаване“ и „добър вкус“. Целта на реалити
предаването е да покаже „живия“ живот без цензура в мирогледа на участниците, без
налагане на чужди модели на живене, без вменяване на чужда преценка за „добър вкус“.
След проверка на административнонаказателната преписка, намирам, че
производството е протекло в съответствие с изискванията на ЗАНН – АУАН е съставен в
рамките на предвидения давностен срок и съдържа изискуемите от закона 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. Доставчикът е организирал адекватно защитата си, подавайки
възражение. По отношение прилагането на материалния закон, считам възраженията за
неоснователни. Законодателят е предвидил специфична компетентност на регулатора да
извършва преценка на излъчваното аудио-визуално съдържание по отношение на
възможността от увреда на децата, включително и с възложеното му правомощие съвместно
с ДАЗД да изготви и приеме Критериите. На следващо място следва да се отбележи, че
изданието на предаването от 21.10.2014 г. не е на живо, а представлява монтаж. Специалният
подбор на кадрите, показващи в близък план гърдите на участничките е търсен от
продуцентите ефект, който обаче е следвало да бъде преценен с оглед ранния час на
излъчване. В този смисъл включените сцени с открито сексуален характер реализират
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състава на нарушение на чл. 17, ал. 2, във връзка с т. 27 и т. 33 от Критериите по чл. 32, ал. 5
от ЗРТ.
Нова Броудкастинг груп АД е санкционирана за нарушение на същата разпоредба на
закона - НП № РД-10-29/2013 г., влязло в сила на 20.10.2014 г. (постановлението е
потвърдено с решение по н.а.х.д. № 9976/13 г. на СРС, потвърдено с решение по к.н.а.х.д. №
3566/14 г. на АССГ). Наличието на повторност по смисъла на § 1, т. 33 от ДР на ЗРТ и с
оглед изискването на чл. 126, ал. 6 от същия закон, налага определяне на санкция за
установеното по-горе нарушение в двоен размер.
Предвид изложеното и след проверката на Акт за установяване на административно
нарушение № НД-01-06/20.01.2015 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, и
преценка на събраните доказателства и направените възражения, на основание чл. 126, ал. 4
и ал. 6, 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, със седалище и
адрес на управление: гр. София 1592, СО- район „Искър”, бул. „Христофор Колумб“ № 41,
ет. 6, представлявано от …………, имуществена санкция в размер на 30 000 (тридесет
хиляди) лева за нарушение на чл. 17, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията във
връзка с т. 27 и т. 33 от Критериите по чл. 32, ал. 5 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 9667 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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