НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ РД-10-42/ 11.12.2018 г.
Днес, 11.12.2018 г., подписаната София Владимирова ..., председател на Съвета за
електронни медии, разгледах и проверих преписка по Акт за установяване на
административно нарушение № НД-01-47/ 23.10.2018 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 10.09.2018 г. в административната сграда на Съвета за електронни медии (СЕМ) гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, след преглед на записи от интегрирана система
за мониторинг на СЕМ на телевизионна програма „Нова телевизия”, създавана и
предоставяна за разпространение от ”Нова Броудкастинг Груп” АД, за времето от 20:00 ч.
до 21:00 ч. на 04.09.2018 г., е установено следното:
На 04.09.2018 г., от 20:00 часа, в програма „Нова телевизия”, e предоставен за
разпространение поредният епизод на предаването „Черешката на тортата”.
В излъчено издание са включени кадри, на които участничката Ангелина Ангелова
използва кухненска престилка с щампован образ на диктатора Бенито Мусолини,
италианското знаме и датите на рождението и смъртта му. Домакинята на вечерта Ангелова
обяснява, че Мусолини е „журналист” и „просто един едър мъж, който иска влаковете в
Италия да пристигат навреме”. Тя остава в кадър с щампованата престилка през цялото
време, докато приготвя вечерята – повече от 15 минути, а в края на предаването отново
вади престилката, за да я покаже на гостите си.
Доставчикът още в анонсите за предаването загатва за предстоящ конфликт –
престилката на домакинята нямало да бъде по вкуса на всички.
ФОНОГРАМА – от 20:06:40 ч. до 20:07:30 ч.
А. Ангелова: Аз съм се пременила с нещо по-удобно. Една престилка...
Водещия шеф Манчев: Браво, много си оригинална. Въобще не ми харесва тая
престилка.
А. Ангелова: ...която ми е подарък от моя приятел. Това е Мусолини.
Коментар зад кадър: Страхотна е. Ама ако готвим с газ, ще ни трябва с Хитлер.
А. Ангелова: Днес ще има доста италианско присъствие в нашите ястия. За Мусолини
искам да кажа, че той е колега журналист...
Водещия шеф Манчев (иронично): Той с това е най-известен – с карето си в неделното
издание на вестника.
А. Ангелова: И за него Хемингуей е казал, че той е просто един едър мъж, който иска
влаковете в Италия да пристигат навреме.
К. Патрашкова: Тя е изискана дама и не би могла да сложи една обикновена
престилка, с която всяка по-изискана дама се чувства като средностатистическа домакиня.
Така че, за да сложи престилка, там ще има нещо много необичайно и ще бъде вероятно

повод за коментари. (Журналистката все още не знае за каква престилка става дума и
какво конкретно изображение има върху нея.)
ФОНОГРАМА – от 20:53:00 ч. до 20:53:50 ч.
К. Патрашкова: Определено италианска вечеря...
А. Ангелова: Честно казано, аз по-късно си дадох сметка за детайлите, след като ги
събрах и събрах менюто, и освен това, днес готвих с една много специална престилка. Сега
да ви я покажа.
К. Патрашкова: Така ли? Я да видим каква е?
В. Джаферович: Дай да видиме каква е тази престилка...
Рени: Ма ти и престилка си сложила...като истинските професионалисти...
К. Патрашкова: Я да видиме, ооо, не...какво е това бе, чакай да видя...Мусолини!?!
Рени: Защо такъв диктатор зловещ...
В. Джаферович: Ти знаеш ли кой е Мусолини...?
А. Ангелова: Аз знам кой е Мусолини, въпросът е всъщност, че тази престилка е
романтичен жест... и ми я подари приятелят ми, като разбра, че ще готвя...
Рени (иронично): Много романтично...
А. Ангелова (като коментар, вече без престилка): Смятам, че престилката ми стои
добре, това ще кажа.
Описаното аудио-визуално съдържание показва положителното отношение на
домакинята на вечерта към Мусолини, символ на италианския фашизъм, представяйки го
като обикновен колумнист и радетел на точността. Ангелина Ангелова е показана с
престилката с образа на Мусолини продължително време – докато приготвя всички ястия в
кухнята си. Безкритичното ѝ мнение за Мусолини е повторено два пъти в предаването. В
анонса към втората част (с коментатор зад кадър) дори е подчертано, че имаме „почитател
на Мусолини”, без да се дават допълнителни разяснения, а в коментар към първата част е
допусната нелепата шега „ако готвим с газ, ще ни трябва (престилка) с Хитлер”. Времето,
в което престилката с образа на Мусолини присъства в кадър, превишава времето, в което
са излъчени няколко реплики и реакции, критични към неговата личност. В този смисъл,
видът, поведението и думите на Ангелина Ангелова пропагандират и оневиняват образа и
делото на един човек, станал емблематичен фашистки водач, лидер на Националната
фашистка партия в Италия, отговорен за редица прояви на жестокост и насилие в
италианското общество.
Включването в предаването „Черешката на тортата“ на образа на фашистки
диктатор, оневиняващото му представяне като „колега журналист“, вмъкването на непълно
и оттам – не докрай достоверно описание, направено за него от Хемингуей, вялата реакция
на коментатора зад кадър, са в противоречие с нормата на чл. 17, ал. 2 от Закона за радиото
и телевизията. Текстът на закона забранява създаване и предоставяне за разпространение на
предавания, оневиняващи жестокост и насилие.
Като е включил на 04.09.2018 г. в програма “Нова телевизия” описаното издание на
„Черешката на тортата”, доставчикът на медийни услуги „Нова Броудкастинг Груп” АД е
допуснал предоставянето за разпространение на предаване, оневиняващо жестокост и
насилие, с което е извършил
нарушение на чл. 17, ал. 2, предложение второ от Закона за радиото и
телевизията.
Към акта са приложени следните писмени документи и материали: 1 (един) бр. CD-R
със запис на предаването „Черешката на тортата”, излъчено на 04.09.2018 г. от 20:00 до
21:00 ч. по програма “Нова телевизия”; Покана за съставяне на АУАН с изх. № НД-05-9400-291/ 09.10.2018 г. + обратна разписка за получаването ѝ; Писмо до кмета на р-н Искър
изх. на СЕМ № НД-05-94-00-291/ 24.10.2018 г.; Писмо от кмета на р-н Искър вх. № НД-05-
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94-00-291/ 21.11.2018 г.; Пълномощно рег. № 3652/ 25.06.2018 г. на нотариус Антоанета
Любенова.
Постъпило е писмено възражение с вх. № НД-06-19-00-74/ 19.11.2018 г. от
упълномощен представител на доставчика, в което се отрича извършването на нарушение.
Посочено е, че в предаването не е допуснато оневиняване на жестокост и насилие, тъй като
самото предаване изобщо няма за тема жестокост и насилие, които да бъдат оневинени.
Предаването „Черешката на тортата” не е публицистично, историческо или новинарско, в
него не се поставят за разглеждане и дебатиране сериозни теми. То е културно риалити,
което е забавно и развлекателно. По никакъв начин не е разглеждана темата за
престъпленията, извършени от националсоциалистите и фашистите, за да се твърди, че те са
оневинени. Сочи се, че готвенето с престилка, на която е изобразено нечие лице и
съответно забърсване на мръсни ръце в нея, в никакъв случай не представлява издигането
на това лице в култ, възхваляването му или оневиняване на престъпленията, които е
извършило, а напротив – показва пренебрежително, дори унизително отношение към него.
Чрез престилката с лика на Мусолини Ангелова упражнява правото си на свободно
изразяване на мнение и по подигравателен начин показва отношението си към фашисткия
диктатор. Посочено е, че нарушение би било налице, ако по време на предаването е
обсъждана темата за фашизма и Ангелина Ангелова беше оправдала лидерите му с
твърдението например, че евреите основателно и заслужено са били гонени, измъчвани и
избивани, че тя също е привърженик на идеологията, или пък на престилката ѝ бяха
изобразени евреи пред концентрационен лагер. Освен доводите за липса на нарушение,
алтернативно се моли случаят да бъде приет за маловажен и да не бъде налагана санкция.
След като на основание чл. 52, ал. 4 от ЗАНН проверих АУАН № НД-01-47/
23.10.2018 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, и прецених събраните
доказателства и направените възражения намирам, че административнонаказателното
производство е протекло при спазване на процесуалните правила. Актът е съставен от
компетентно лице в предвидения от закона давностен срок и съдържа изискуемите от чл. 42
от ЗАНН 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. АУАН е съставен в отсъствието на представител на
дружеството и е връчен чрез общинската администрация на СО – район Искър.
Доставчикът е реализирал правото си на защита, подавайки писмено възражение срещу
акта.
АУАН е законосъобразен и от материалноправна страна. Независимо от репликите на
шеф Манчев непосредствено след думите на Ангелова, че тази престилка изобщо не му
харесва и коментарите зад кадър, от това издание на предаването за аудиторията остава
впечатление за едно наистина „оневиняващо” отношение към личността на Мусолини.
Участничката, освен че готви с въпросната престилка, която се вижда в кадър повече от 15
минути, към края на вечерята отново я вади, за да я покаже и на гостите си, като
заключението ѝ е, че „ѝ стои добре”. Чрез изказванията в посока, че диктаторът Мусолини е
просто „колега журналист” и абсолютната липса на критична гледна точка към тази
личност е налице косвено оневиняване на жестокостите и насилието, извършвани срещу
италианските евреи по времето на неговото управление.
На следващо място намирам, че конкретното административно нарушение се
характеризира с по-висока степен на обществена опасност, доколкото става въпрос за
оневиняване на личност, свързана с фашисткия режим, виновен за смъртта на милиони
хора. Поради тази причина считам, че следва да бъде наложена санкция в размер, по-висок
от минимално предвидения в чл. 126, ал. 1 от ЗРТ за този вид нарушения.
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Предвид горното и 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 Дидие ... Щосел, имуществена санкция в размер на 5000 (пет хиляди)
лева за нарушение на чл. 17, ал. 2, предложение второ 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
СОФИЯ ВЛАДИМИРОВА

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА С Е М
СОФИЯ ВЛАДИМИРОВА
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