НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ РД-10-106/ 15.09.2015 г.
Днес, 15.09.2015 г., подписаният ……., председател на Съвета за електронни медии,
разгледах и проверих преписка по Акт за установяване на административно нарушение №
НД-01-157/ 28.07.2015 г., съставен от ………, на длъжност старши инспектор в Съвета за
електронни медии, при свидетели на установяване на нарушението …… и … ….., срещу
“Агенция Витоша” ЕООД, ЕИК ………, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407,
СО – район Лозенец, ул. “Сребърна” № 21, представлявано от ….., ЕГН ……., за следното:
Водещи: А, това е мойта приятелка Норчето от Шумен.
Водещи: Tочно така, от Шумен.
На 20.05.2015 г., в административната сграда на СЕМ – гр. София, бул. “Шипченски
проход” № 69, при извършено прослушване на програма “РАДИО ВИТОША” на доставчика на
медийни услуги “Агенция Витоша” ЕООД, излъчена на 18.05.2015 г. в часовия пояс от 17:00 часа
до 20:00 часа, на честота 97.6 MHz за гр. София, е констатирано следното:
На 18.05.2015 г. по програма „РАДИО ВИТОША”, гр. София, в интервала от 19:00 часа до
20:00 часа се предоставя за разпространение предаването „Total Hit Request”. Предаването е с
развлекателен характер и в „зоната за тотални поздрави”, както е обявено на официалната
страница на радиото в интернет, слушатели могат да се включват по телефона, за да заявяват
поздрави и желания за музикални произведения. В 19:05:17 часа, по таймера на Интегрираната
система за мониторинг на СЕМ T CLIENT NET, двамата водещи на предаването Стоян и Петър
включват слушателка, която иска да си поръча песен за поздрав. Разговорът между двамата
водещи и слушателката Нора Илиева прераства в обидни квалификации към нея и детайли от
личните й сексуални отношения.
(19:05:17 часа до 19:09:20 часа)
Водещи: Здрасти, бе, Норче. К’во правиш, бе, нашето момиче шуменско?
Нора Илиева: Ами, нищо, какво да правя? Сега имам възможност да се обадя.
Водещи: Норче, знаеш ли, между другото, сега се сещам. Знам, че не е никак редно да
задаваме такива въпроси на дами. – Но не можем да се стърпим. – Никак! Пък и ние нямаме
претенциите да сме джентълмени. Ти не си ни казвала на колко си години. – Да.
Нора Илиева: А... на приятните 29.
Водещи: Еми, наистина са приятни. – Те са приятни. – За 29 години била ли си с 29 приятни
мъже?
Нора Илиева: Ами... Кога? За днеска ли става въпрос?
Водещи: Да, е как... ако искаш и за днеска. – Ехе, ти рекордьорка ще дойдеш. – Да, ти
шампионка ще се окажеш.
Нова Илиева: Ами, по принцип аз работя с мъже. И по принцип, ако може...
Водещи: А, е, те и проститутките са така.
Нора Илиева: А, е, благодаря!
Водещи: Еми. Ти така го каза, че всъщност... нали...
Нора Илиева: Ама, не, не, не. Аз работя...
Водещи: К’во?
Нора Илиева: С мъже.
Водещи: Ама к’во работиш.

Нора Илиева: На една автомивка и... заради това.
Водещи: Какво им правиш на тия мъже на автомивката?
Нора Илиева: Ами, нищо, просто си говорим.
Водещи: Ама то е много еротично. Значи, в смисъл, мо’е да ги съблечеш по бельо, да ги
оставиш само с едни големи такива... ааа... как се казва? – таковата... – Ботуши до над
глезените и само женска, така, клиентела да има, нали, и те по прашки ей така да мият
автомобилите, да търкат.
Нора Илиева: Аха... А, не, защото всичките са мно’о така, приятни, като, нали...
Водещи: Като визия?
Нора Илиева: ...да си говориш... за визията.. за визията по-късно.
Водещи: А, тоест, искаш да кажеш, че като визия ги няма, само за разговори стават тия
момчета?
Нора Илиева: Визията, визията е страшна.
Водещи: Ааа, добре. И предполагам, че всичките са с християнски имена, след като са в
Шумен?
Нора Илиева: Емиии, само един-двама не са с християнски, но...
Водещи: А те общо са трима.А те работещите са трима? – Т’ва не е проблем?
Нора Илиева: Мхм. Да.
Водещи: А иначе днеска колко автомобила измихте? Как ги лъснахте? Вътрешно? Външно? –
Всякак... – Полиране имаше ли? Пастир?
Нора Илиева: Повечето искаха вътрешно.
Водещи: Ооо, всички обичаме вътрешното усещане. – Защото добре е интериора да е
чистичък и да мирише... на дъвка, примерно.
Нора Илиева: Да. Искат хигиена.
Водещи: Е, хигиената е нещо много важно. Тя... ообено пък, нали, човешката хигиена.
Нора Илиева: Да.
Водещи: Ти колко пъти на ден се къпеш? Или не стигаш чак до няколко пъти на ден?
Нора Илиева: Оф, с тая работа по няколко пъти на ден.
Водещи: Сериозно? И то със студена вода. – Ами да, т’ва е автомивка. Има пароструйка,
водоструйка, всичко, к’ъв е проблема... – Да, и всякакви препарати. Норчето със сигурност не
ходи да купува нещо в козметични магазини. – Даже тя може да се изкъпе безконтактно.
(смях). – Даже и да я пастират накрая. – Да. (смях)
Нора Илиева: По принцип гледаме да ни е гладка кожата.
Водещи: А така...
Нора Илиева: И затова, затова си носим такива специални...ммм...
Водещи: Препарати. – Да. Да не забравяме, че голяма част от вашите съграждани дори... и
кожа нямат, ама т’ва е друга тема.
Нора Илиева: А, да, да...
Водещи: Да. Добре. Норче, ти с мюсюлманин секс правила ли си?
Нора Илиева: Мммм. Ама... истината ли трябва да кажа?
Водещи: Е, разбира се, с’я, няма да се лъжем. – Ее, ся, к’ъв е проблема? Кажи „не”, примерно,
или „да” и т’ва е...
Нора Илиева: Ами, с един.
Водещи: И? Ся... – Е, то остана и с цяла орда... – Ако трябва да направиш разликата, така,
сравнението всъщност, с кого беше по-добре?
Нора Илиева: Еми...
Водещи: С кожата или с без кожата? (смях)
Нора Илиева: Ами, да кажа, по принцип, по принцип със... а... с мюсюлманина не, че беше
зле...
Водещи: Обаче?
Нора Илиева: Обаче можеше и да бъде и по-добре.
Водещи: (смях) ти затова не си повторила после, нали?
Нора Илиева: Не, не съм.
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Водещи: Ето, знаех си. Абе, ти ше дойдеш умно момиче, бе. Кажи сега днеска какво ти се
слуша?
Нора Илиева: Ами, днеска ми се слуша.... клиентите да ми идват на крака, значи, “Walk”.
Водещи: Добре, нека да идват тогава. Ей така, в индианска нишка, ако трябва да се точат. –
Един по един или как? Лъсни я вътре, лъсни я вътре..
Нора Илиева: Ами, да, да дойдат, да се усмихнат...
Водещи: А, такааа...
Нора Илиева: И аз да се усмихна.
Водещи: Ще се усмихнеш, разбира се, ти даже и на някой промоционално нещо може да
предложиш. Хайде, пускаме ти „Walk” и много ти благодарим за това обаждане.
Подробно описаният разговор съдържа вербални послания, с които директно се изразява
мнение за сексуалните отношения на слушателката с различни мъже: „За 29 години била ли си с
29 приятни мъже”; „Ехе, ти рекордьорка ще дойдеш”; „Ти шампионка ще се окажеш”; „Е, то
остана и цяла орда”. След тези реплики на двамата водещи слушателката прави опити да обясни
естеството на работата си и средата, в която работи: „Ами, по принцип аз работя с мъже”, в
автомивка. Това изцяло се пренебрегва от водещите, които целенасочено водят разговора към
разкриване на интимни подробности от живота на Нора Илиева, включително правейки обидни
квалификации, самоцелно се коментира физическото състояние на мъжки полови органи, извън
логическата линия и повода за разговора – избор на песен за поздрав. Водещите правят
предположения за сексуалните й отношения и партньорите й, което е неприемливо като
публичен изказ: „Е, те и проститутките са така”; „Да не забравяме, че голяма част от
вашите съграждани дори... и кожа нямат, ама т’ва е друга тема”, „Норче, ти с мюсюлманин
секс правила ли си”; „с кого беше по-добре?... С кожата или с без кожата?”, „Ооо, всички
обичаме вътрешното усещане. Защото добре е интериорът да е чистичък и да мирише... на
дъвка, примерно”.
Обсъждането на сексуалността, различни сексуални практики, табута и предпочитания
публично в ефира на „РАДИО ВИТОША“ противоречи на общоприетите морални норми да не се
демонстрират детайли от интимния свят на човека. С още по-голяма сила това е валидно за
българското консервативно към сексуалната тематика общество. Отговорност на медията е
съдържанието на предаването да държи мяра за нормите на обществено благоприличие, да
уважава човешкото достойнство, доброто име и авторитет на слушателите си, да спомага за
формиране на морални ценности, а не да предоставя на аудиторията съдържание, с което по един
вулгарен начин се коментират въпроси, свързани с интимността.
С излъчването на описаният разговор между водещите Стоян и Петър и слушателката
Нора Илиева в предаването „Total Hit Request”, по програма “РАДИО ВИТОША”, гр. София на
18.05.2015 г. от 19:05:17 до 19:09:20 часа, доставчикът на медийни услуги „Агенция Витоша”
ЕООД е допуснал предоставяне за разпространение на предаване, което е в нарушение на един от
принципите на чл. 10 от ЗРТ – недопускане на предавания, които противоречат на добрите нрави,
с което е нарушил чл.17, ал. 2, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 6 от Закона за радиото и
телевизията.
Към акта са приложени следните писмени документи и материали: 1. 1 (един) брой CD-R,
съдържащ запис на радиопрограма “РАДИО ВИТОША” на доставчика на медийни услуги
„Агенция Витоша” ЕООД, от Интегрираната система за мониторинг на СЕМ T CLIENT NET,
излъчена на 18.05.2015 г., от 19:00 часа до 20:00 часа; 2. Покана до „Агенция Витоша” ЕООД,
изх. № НД-02-20-00-46/23.07.2015 г, за съставяне на акт за установяване на административно
нарушение.
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Срещу съставения акт e постъпило писмено възражение с вх. № НД-02-20-00-46 /
03.08.2015 г. от управителя на дружеството, в което са наведени следните доводи за липса на
нарушение: Действително в цитираните извадки от предаването не е използван литературен език,
но според нарушителя, това не означава, че противоречи на „ добрите нрави”; От водения в
студиото разговор по никакъв начин не става ясно, че на слушателката и е неприятна темата на
разговор, нито, че е против разкриването на интимни подробности от личния си живот.
Напротив, тя активно участва и то с провокативни въпроси към водещите – „ Кога? За днеска ли
става въпрос”, отговаря на въпроси за личния си живот и поддържа разговора. Нещо повече
накрая поздравява със следващото музикално произведение водещите и им пожелава приятна
вечер.
След преглед на цялата преписка намирам възраженията за неоснователни. Описаният
разговор съдържа вербални послания, с които директно се изразява мнение за сексуалните
отношения на слушателката с различни мъже, а отговорност на медията е съдържанието на
предаването да държи мяра за нормите на обществено благоприличие, да уважава човешкото
достойнство, доброто име и авторитет на слушателите си, да спомага за формиране на моралните
ценности, а не да предоставя на аудиторията съдържание, с което по един вулгарен начин се
коментират въпроси , свързани с интимността.
Предвид изложеното и след като проверих Акт за установяване на административно
нарушение № НД-01-157/ 28.07.2014 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 “АГЕНЦИЯ ВИТОША” ЕООД, ЕИК ……, със седалище и адрес на
управление: гр. София 1407, СО – район Лозенец, ул. “Сребърна” № 21, 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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