НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ РД-10-37/ 25.04.2017 г.
Днес, 25.04.2017 г., подписаната Мария … Стоянова, председател на Съвета за
електронни медии, разгледах и проверих преписка по Акт за установяване на
административно нарушение № НД-01-22/ 14.03.2017 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 Дидие … Щосел, ЕГН …, за следното:
На 03.02.2017 г., в Съвета за електронни медии – гр. София, бул. „Шипченски проход”
№ 69, при преглед на записи от Интегрираната система за мониторинг на телевизионна
програма „Нова телевизия” на доставчика на медийни услуги „Нова Броудкастинг Груп” АД
е установено, че:
На 01.02.2017 г., за времето от 10:03 часа до 10:24 часа по програма “Нова Телевизия”, в
предаването „На кафе” репортерката Ася разказва за посещението си в Перу, което е със
следното аудио-визуално съдържание:
Началото на разказа е за наводненията в Перу, за сухия сезон в Южна Америка, за това
как се справят местните жителите със сполетелите ги природни бедствия.
В 10:05:50 Гала казва: Асенце, обеща, че днес е най-интересната част от твоя разказ за
Перу, ще бъде най-интересната част.
Ася: Ами, за мен лично, да.
Гала: Езерото Титикака.
Ася: Езерото Титикака за мен лично беше много голяма емоция, защото всички го
помним от уроците по география. Онова езеро със странното име, за което знаем, че е найвисокото плавателно езеро в Южна Америка и най-голямото. Плавателно е, да. То се намира
между Перу и Боливия, на границата. До там моите познания всъщност се простираха, само
до там. Оказа се обаче, че там се откри за мене един много интересен микро свят на
индианците, които живеят в островите в езерото. Които са запазили традициите и обичаите
си, защото живеят почти откъснати от света. Племената са изключително интересни. Посетих
островите, плаващите острови на племето Урус и остров Текиля, но след малко ще ти
разкажа за тях.
Гала: след малко. Ти тръгваш от едно ниско място като Лима и кацаш в…
Ася: В Пуно.
Гала: Пуно, което е доста високо.
Ася: Така е, да.
Гала: Шамароса ли те познатата на много хора височинна болест?
Ася: Абе, не само Гала, че ме шамароса, ами направо ме отнесе да ти кажа честно,
защото Пуно всъщност е на надморска височина 3 820 метра. Това е едно от най-големите
градчета на брега на езерото. И както ти самата каза, от Лима, която е на морското равнище
кацнахме там директно. Голяма грешка се оказа. Значи, аз не вярвах, че такива височинни
болести мен може да ме погнат.

Гала: И аз не вярвам, затова питам дали ти се е случило, но пък нещата, които са ни
разказвали, включително наши гости-алпинисти, звучат много стряскащо, въпреки че те се
качват постепенно.
Ася: Те се качват постепенно и то на височини. Нашите алпинисти ходят на къде повисоки места.
Гала: Да, така е, но може би постепенността дава малко пооооо……
Ася: Именно. Имаш време да се адаптираш. Аз нямах това време и на втория час
кацайки там започнаха всички симптоми. Значи, първо, ти се чувстваш…
Гала: Ами, чувстваш се ужасно изморен на първо място. Започва да ти се спи. Мисълта
ти тече бавно, като на забавен каданс. Тя мойта принципно не е от най-бързите (смеят се
двете с Гала), но ти просто не можеш да си представиш. Просто си като във…, във водна
среда сякаш се движиш и ужасно главоболие. Направо ти пулсира цялата глава и понеже
четох сега как да…, появявайки се тези симптоми как да ги премахнем и пише навсякъде в
интернет:”яжте и пийте много течности”. И първото нещо, което аз направих, викам, значи,
това, което трябва да се случи е да пия чай от кока. Защото така местните се справят с
липсата на кислород и се тонизират по този начин с чай от кока. И дъвчат много листа от
кока също така. Аз ти нося тука един такъв. Ако искаш може да опитаме, сега ще ти разлея.
Гала: Искам, разбира се.
Ася: Но честно да ти кажа
Гала (сочейки): Това ли е тука дето си направила?
По време на разговора между Гала и Ася, екрана е разделен на две части по ветрикала и
виждаме Ася пред чаша, пълна със свежи листа от кока. В близък план Ася взима листо кока
и дъвчейки го намига на камерата.
Ася: Не, ето го чайчето. Аз ти го нося от Мачу Пикчу, то си е в пакетчета. Ето, вземи си.
Сега ще ти сложа. То си е тука направен за туристите, обаче местните се оказа, че не го пият
само така.
В кадър Ася предлага пакетче чай от кока на Гала.
Гала А това, дето дъвчеш там като лама?
Ася: Това са точно листата от кока, които дъвчех там. Само че местните го правят, Гала,
с други билки го смесват и не е толкова гаден вкуса. Този, който продават на туристите и
който аз съм ти донесла, е много горчив. Ти, предполагам, че помниш, едни бисквитки с кока
ти бях донесла. Помниш ли?
Гала: Беше ми донесла, много бяха хубави. Аз пък много ги харесвах бисквитките с
кока.
Ася: Те бяха вкусни, защото са със захар. Този чай обаче се оказа малко горчив. Сега ще
го опиташ и ще ми кажеш какво мислиш (налива чай в червени чаени чаши). Но другото
нещо за височинната болест, което исках да ти кажа е че, едно време моите колеги в операта,
ми бяха разказвали, като са ходили на турнета в Южна Америка. Мисля, че в Еквадор и в
Перу бяха ходили те, и някакви невероятни истории за тая височинна болест, и как, колко
трудно им било да играят балет на такава голяма височина,
Гала: викаш, тия па, примадони.
Ася: как се изморявали на втората стъпка на сцената. Викам, чак пък толкова, надали е
възможно. Значи, честно да ти кажа, аз не мога да си представя как се играе балет на такова
място. Направо ги признавам, че са титани, всичките.
Докато Ася разказва, камерата показва на зрителите две червени чаени чаши с гореща
вода, в които те запарват пакетчетата чай от кока.
Гала: Ама толкова ли се изморяваш, наистина?
Ася: Наистина е така. На мен два дни не ми мина това нещо. Просто бях като в някакво
много, много странно усещане.
Гала: Трябва да слезеш на по-ниско.
Ася: Да, явно. Но наистина липсата на кислород си оказва влияние и не можеш да спиш,
което е най-лошото. Просто ти е, затрудняваш се дори в дишането. Много неприятна работа.
Минава, разбира се, но просто…
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Гала : Е, два дни. Ти успя ли да видиш нещо от града…
Ася: от Пуно, ли?
Гала: Ами от Пуно.
Ася: ами успях да видя, да…
Гала: В това състояние.
Ася: То самото градче не е нищо особено, честно да ти кажа. Просто разликата между
него и Лима е огромна, защото самото градче е…Мен това, което ме впечатли най-силно
бяха недовършените сгради.
В 10:10:26 часа, Гала отпивайки и опитвайки чая прекъсва Ася: Хубав е чаят.
Ася: Харесва ли ти?
Гала: На мен ми харесва. Може би ти ме уплаши, че е много горчив и аз не го държах
много и го докарах само до такъв жълто-зелен цвят. Не мога да го обърна да се види, все
едно, но… Ася: Горчилка си е да си признаем честно де. Както и да е.
Гала: Много приятен, много приятно чайче.
Ася: Чакай и аз да си сръбна малко, па аджиба ми се задвижи мисълта. (Смее се).
Гала: Айде, да ти се задвижи, защото значи, какво ми каза, че аз пък мислех за чая и не
чух за Пуно нищо…
Докато Ася разказва за града Пуно, за посещението ѝ в Перу, камерата показва в
близък план цвета на чая в чашата на Гала, показва ту Гала, ту Ася как отпиват от чая,
показва в общ план как двете пият чай.
Съгласно т. 32 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, „доставчиците на медийни услуги не допускат предоставяне за разпространение на
търговски съобщения – с участието на дете или насочени към деца – за наркотични вещества.
Не допускат и предавания, с изключение на филми и сериали, в които се показват
изображения, представляващи и наподобяващи наркотични вещества, и поведение, чието
подражание може да създаде опасност за живота и здравето на детето”.
Кокаиновият храст, чиито листа са използвани в предаването, е включен в списъка на
растенията с наркотични вещества по чл. 3, т. 1 от Наредбата за реда за класифициране на
растенията и веществата като наркотични. Употребата на такива вещества е забранено, освен
в изрично посочени случаи, съгласно законодателството на Република България.
Независимо, че в конкретния случай става въпрос за инцидентна употреба на
минимално количество от това растение, то показването му в ефир и обяснението единствено
за благоприятното въздействие на листата от кока и чая от кока върху човешкия организъм
(без дори да се посочат възможните последици от продължителна употреба) е недопустимо
за този часови пояс, в който е възможно сред зрителите да има и деца. По този начин
излъченото съдържание е неблагоприятно и създава опасност от увреждане на физическото,
психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата, доколкото по никакъв
начин не става ясно, че всъщност става въпрос за употреба на забранено в България растение.
Като е включил описаното аудио-визуално съдържание в част от предаването “На
кафе”, в програма “Нова телевизия”, излъчена на 01.02.2017 г. във времето от 10:03:43 до
10:21:54 часа, доставчикът на медийни услуги „Нова Броудкастинг Груп” АД е допуснал
предоставяне за разпространение на предаване, което е неблагоприятно и създава опасност
от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на
децата,
с което е нарушен чл. 17, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с т.
32 от Критериите по чл. 32, ал. 5 от ЗРТ.
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Към преписката са приложени следните писмени документи и материали: 1 бр. CD-R
със запис на програма “Нова телевизия”, излъчена на 01.02.2017 г. от 09:30 ч. до 11:30 ч.;
Покана за съставяне на акт за установяване на административно нарушение с изх. № НД-0219-00-30/ 01.03.2017 г. + обратна разписка за получаването ѝ; Писмо изх. на СЕМ № НД-0219-00-30/ 15.03.2016 г. до кмета на район Искър, Столична община; Писмо вх. № НД-02-1900-30/ 11.04.2017 г. от кмета на район Искър, Столична община; Пълномощно рег. № 11764/
2013 г. на нотариус Дарина Стойкова.
Постъпило е писмено възражение с вх. № НД-02-19-00-30/ 10.04.2017 г. от
упълномощен представител на доставчика, в което са изложени следните доводи срещу
АУАН: предаването „На кафе” е ежедневно токшоу, насочено към дамската аудитория от
всяка възраст, което цели да удовлетвори съвременните потребности на българката за повече
уют и нежност в динамиката на ежедневието, да даде трибуна на най-интересните и
любопитни за всяка жена тема и личности. В конкретното предаване гост е репортерът Ася,
която разказва за своето пътуване до Перу, за местните обичаи, за природните
забележителности и за своите впечатления от пътуването. Ноторно известен факт е, че в
Перу се консумира чай от кока и това не е необичайно за местните, нито пък е забранено от
местните закони. Чаят от кока често се препоръчва на туристите по високите части на Андите
за предотвратяване на височинна болест. Много от коренните жители на Андите използват
чая за медицински цели. В България в аптеките и в различни онлайн платформи за
пазаруване свободно се продава козметика и чай от коноп и конопено семе – помощно
средство при упорита кашлица, ангини, мигрена, възпаления на простатата и пикочнополовите пътища. В магазини за алкохол свободно се продава AGWA DE BOLIVIA – COCA
LEAF LIQUEUR – ликьор от листа на кока. Въпреки, че същите се асоциират с наркотични
растения и техни извлеци, пазарът не е ограничен относно тяхното разпространение нито от
закона, нито от компетентните органи. Изразена е категорична позиция, че в предаването не
са показани действия, с които да се правят внушения за употреба на наркотици, респективно
наркотични вещества. В допълнение се сочи, че е налице подписано Споразумение за
търговия между ЕС и неговите държави-членки от една страна, и Колумбия и Перу, от друга
страна, за създаване на зона за свободна търговия, съобразно което продуктът „листа от
кока” е освободен от митнически мита, т.е. продуктът не е под ограничителен режим в
рамките на Съюза и същият е освободен от митническа забрана.
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. Предвид факта, че АУАН е съставен при условията на чл. 40, ал. 2 от
ЗАНН – в отсъствие на нарушителя, който след покана не се е явил, той е предявен и
подписан чрез общинската администрация на СО – район Искър. Доставчикът е организирал
адекватно защитата си, подавайки възражение.
По отношение на материалния закон намирам за безспорно установено нарушение на
чл. 17, ал. 2 от ЗРТ във връзка с т. 32 от Критериите по чл. 32, ал. 5 от ЗРТ. Актосъставителят
правилно е отчел, че става въпрос за инцидентна употреба на минимално количество от листа
от кока под формата на чай, като проблемът в случая е липсата на каквато и да е индикация,
че всъщност става въпрос за чай от забранено в страната ни растение, което е категоризирано
от българското законодателство като съдържащо наркотични вещества. С оглед на часовия
пояс, в който се излъчва предаването, е възможно това съдържание да достигне и до деца,
които не могат да направят реална преценка за ефекта от използването на това вещество и
евентуално неблагоприятните последици, които прекалената или продължителната му
употреба би могла да има върху човешкия организъм.
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С оглед горното и след като проверих Акт за установяване на административно
нарушение № НД-01-22/ 14.03.2017 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, и
прецених събраните доказателства и направените възражения, на основание чл. 126, ал. 4
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 Дидие … Щосел, ЕГН …, имуществена санкция в размер на 15000
(петнадесет хиляди) лева за нарушение на чл. 17, ал. 2, във връзка с т. 32 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 9661 3000 1788 01, BIC: BNBGBGSD
БАНКА: Б Н Б

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ
МАРИЯ СТОЯНОВА

Определям срок за доброволно изпълнение – 7 дни от влизане в сила на
наказателното постановление.
В случай на неизпълнение преписката ще бъде изпратена на публичен изпълнител
или на ЧСИ за предприемане на действия за принудително събиране по реда на ДОПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ
МАРИЯ СТОЯНОВА
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