НАКАЗАТ ЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ РД-10-25/ 28.08.2019 г.
Днес, 28.08.2019 г., подписаната София Владимирова ………….., председател на
Съвета за електронни медии, разгледах и проверих преписка по Акт за установяване на
административно нарушение № НД-01-29/ 07.08.2019 г., съставен от ……, на длъжност
старши инспектор в Съвета за електронни медии, при свидетели на установяване на
нарушението …………. и ………. срещу БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО, ЕИК
по Булстат 000672343, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, бул.
Драган Цанков № 4, представлявано от Светослав ……… Костов – генерален директор, за
следното:
На 10.06.2019 г., в сградата на Съвета за електронни медии – гр. София, бул.
Шипченски проход № 69, е извършен преглед на записи от Интегрираната система за
мониторинг (ИСМ) на СЕМ на програма „Хоризонт”, разпространявана на честота 103.0
MHz за гр. София от доставчика на медийни услуги БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО
РАДИО (БНР) и е установено, че:
На 08.06.2019 г., в рамките на новинарска емисия от 11:00:05 ч. до 11:05:02 ч., като
първа новина от 11:00:05 ч. до 11:02:22 ч., е излъчена информация за хода на разследването
на опит за терористичен акт в Пловдив:
11:00:05 Водещ Г….. Н……: Експерти от детската педагогическа стая и психолози
продължават работа с 16-годишния ученик, който е бил задържан преди дни в Пловдив по
подозрение, че е радикализиран ислямист и се е опитал да сглоби взривно устройство в дома
си. По информация на Хоризонт младежът в момента е на свобода без мярка за
неотклонение. Включваме пряко нашия репортер Н….. Х….с още информация.
11:00:29 Репортер: Добър ден, 16-годишният ученик е от елитна пловдивска
гимназия. По информация на Хоризонт момчето, обаче, има психично заболяване и от
доста време пие лекарства за това. Дейността на момчето е била засечена от негови
приятели, както и от негови близки, които са подали сигнал в службите. При обиските на
експертите на МВР и на ДАНС в дома на ученика са намерени различни компоненти, от
които се предполага, че може да бъде сглобено взривно устройство. Намерените вещества,
обаче, могат да бъдат свободно купени на българския пазар, без всяко едно от тях и
закупуването му да представлява престъпление – това обясниха пред Хоризонт източници
от МВР. И към момента психолози от Института по психология на вътрешното
министерство продължават да работят с момчето. По информация на Хоризонт, обаче,
работата върви трудно, тъй като ученикът е бил изключително затворен и не е споделял
мотивите си за своите действия. Разследването по случая продължава. За новините – Н…
Х….
11:01:27 Водещ Г… Н…: М…. П…. е заподозреният за подготовка на терористичен
акт в Пловдив. Специализираният съд го е освободил от ареста вчера. С още информация се
включва С… В... Добър ден.
11:01:37 С.. В…: Добър ден. Това е станало в ранния следобед, когато е било внесено
искането на прокуратурата за постоянния му арест. Защото е непълнолетен, съдът го е
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освободил, но му е наложил мярка за неотклонение. Тя е описана така: Под надзора на
представител на Комисията за борба с противообществени прояви. Подробностите за
мотивите на съда на този етап не могат да бъдат осигурени, тъй като е почивен ден, но
оттам е ясно, че около 17 часа той е бил освободен. В 13 пък днес е насрочена
пресконференция на заместник главния прокурор Иван Гешев. От нея става ясно, че
разследването е свързано с Глава първа от Наказателния кодек, а то е за подготовка на
тероризъм.
11:02:20 Водещ Г.. Н…: С.. В… с информацията от прокуратурата.
Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за радиото и телевизията, при осъществяване на
своята дейност доставчиците на медийни услуги се ръководят от няколко основни принципи,
един от които е защитата на личната неприкосновеност на гражданите. В конкретния случай
са съобщени двете имена на детето, възрастта му и фактът, че то е ученик в елитна
пловдивска гимназия, което би могло да го направи разпознаваемо за неопределен кръг лица.
Съобщена е и информация, че момчето има психично заболяване и от доста време пие
лекарства за това.
Като е излъчил на 08.06.2019 г. в новинарската емисия на програма „Хоризонт” така
описаното съдържание, предоставящо информация за самоличността на момчето (име,
възраст и населеното място), както и предполагаеми факти за здравословното му състояние,
доставчикът на медийни услуги БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО е допуснал
създаването и предоставяне за разпространение на предаване в нарушение на принципа за
защита на личната неприкосновеност на гражданите,
с което е нарушен чл. 17, ал. 2, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за радиото
и телевизията.
Към административнонаказателната преписка са приложени следните документи и
материали: DVD-R със запис на част от програма „Хоризонт” на БНР, разпространена от на
08.06.2019 г.; покана за съставяне на акт за установяване на административно нарушение,
изх. № НД-06-17-00-18/05.08.2019 г.
Постъпило е писмено възражение от генералния директор на БНР, в което се сочи, че
разпространената информация обслужва обществения интерес и правото на аудиторията да
бъде информирана, особено в случаите, засягащи националната сигурност. Изтъква се, че
случаят е прецедент за медията, че до този момент подобни нарушения не са констатирани в
дейността й. Отправя се искане случаят да бъде приет за маловажен. Подчертава се също, че
ръководството на БНР ще предприеме действия за обучение на работещите с оглед
преодоляване възможността за бъдещи нарушения.
Проверка на административнонаказателната преписка установява спазването на
процесуалните правила. Производството е протекло в съответствие с изискванията на ЗАНН
– АУАН е съставен в рамките на предвидения срок и съдържа изискуемите от закона
реквизити. По отношение на материалната законосъобразност на акта намирам, че безспорно
е налице констатираното нарушение. Неоснователни са доводите на представителя на
доставчика, че разкриването на самоличността на детето е от обществен интерес и е в
съответствие с принципа за гарантиране на правото на информация. В настоящия случай,
при наличие на конкуренция на правото на информация и правото на лична
неприкосновеност превес има второто, доколкото със съобщаването на данни за дете (което
се ползва и с по-голяма защита от закона) по никакъв начин не се обслужва обществената
дискусия.
Предвид изложеното и след като проверих Акт за установяване на административно
нарушение № НД-01-29/07.08.2019 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
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П О С Т А Н О В Я В А М:
НАЛАГАМ на БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО, ЕИК по Булстат
000672343, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, бул. Драган
Цанков № 4, представлявано от Светослав …. Костов – генерален директор, имуществена
санкция в размер на 3 000 (три хиляди) лева за нарушение на чл. 17, ал. 2, във връзка с
чл. 10, ал. 1, т. 4 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 - ЦУ

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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