
 

 

 

 

 

 

 

 

НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

№ РД-10-18/ 03.04.2018 г. 

 
Днес, 03.04.2018 г., подписаната София Владимирова …, председател на Съвета за 

електронни медии, разгледах и проверих преписка по Акт за установяване на 

административно нарушение № НД-01-15/ 14.03.2018 г., съставен от …, на длъжност 

главен инспектор в Съвета за електронни медии, при свидетели на установяване на 

нарушението … и …, срещу БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, БУЛСТАТ: 

000672350, седалище и адрес на управление: гр. София 1504, ул. „Сан Стефано” № 29, 

представлявана от Константин … Каменаров – генерален директор, ЕГН …, за следното: 

      

На 12.02.2018 г., в гр. София, в административната сграда на СЕМ – бул. “Шипченски 

проход” № 69, при извършване на регулярен мониторинг по график, след преглед на запис от 

Интегрираната система за мониторинг на СЕМ на програма БНТ 1 на доставчика на медийни 

услуги БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ (БНТ), е установено, че:   

На 09.02.2018 г. от 18:16 ч. до 19:00 ч. e излъчено предаването „Още от деня”, като една 

от темите (18:29-18:54 ч.) в него е „Съдбата на парк Пирин”. За коментар по темата са 

поканени Нора Караджова, бивш министър на екологията и водите, и Борислав Сандов, зам.-

председател на ПП „Зелените”. 

В началото на предаването е прочетена декларация на журналистите от „По света и у 

нас” по повод обидни квалификации и жестове към екипа на Българската национална 

телевизия. Декларацията е подкрепена от водещия Емил Кошлуков. Излъчен е и редактиран 

клип (знак 18), в който се чуват нецензурни думи и обиди към водещия. На въпрос дали 

одобрява поведението на протестиращите (негови съмишленици и симпатизанти), г-н Сандов 

заявява, че не го одобрява, но това може да са провокатори. В разговора се разбира, че 

протестът пред телевизията е провокиран от невярна информация, разпространена в 

централната емисия новини на БНТ 1. Водещият уточнява, че за тази грешка има наказан и 

уточнява, че проблемът с парк Пирин е обект на интерес в новинарските емисии и през 

последните 15 издания на „Още от деня” са участвали трима (Тома Белев, Андрей Ковачев и 

гостът в студиото Борислав Сандов) представители на екологични организации, което прави 

20 % от предаванията. Г-н Сандов връща разговора към темата „парк Пирин”. Следва 

представянето на г-жа Нона Караджова, която подчертава, че се явява в качеството й на 

експерт. Изяснява се, че Борислав Сандов е зам.председател на ПП „Зелените”, което „не му 

пречи да бъде и експерт”. Възниква спор дали 48 % от парка ще се застроява, както твърдят 

протестиращите или 2 % според правителството. Г-жа Караджова твърди, че няма да се 

застроява, а опонентът ѝ, че това не е така и има потенциална възможност за строеж. „Това е 

манипулация”, твърди бившата министърка. Възниква спор (с доста агресивен тон) за какво е 

протеста (в който участва и „зелената” евродепутатка Ска Келер). „Ние защищаваме Пирин, 

защото там има голямо биоразнообразие, за това е определен за „ЮНЕСКО”, по думите на г-

н Сандов. 
 

На финала на разговора: 

Водещ: Г-н Сандов, доволен ли сте от участието, как Ви беше днес – 20 мин.? 

Сандов: Аз се надявам, че не съм тук, защото имаме квоти… 
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Водещ: Аз се надявам, че нямате квоти и няма да имате вече, но по принцип е хубаво 

да кажете, доволен ли сте. 

Сандов: Аз се надявам, че БНТ… 

Водещ: Отразява правилно… 

Сандов: Ще отразява обективно… 

Водещ: Ще има ли (показва среден пръст) този знак ще се прави ли така отпред. Ще 

искате ли на оператора… 

Сандов: На мен ли (не се чува). Аз ли съм показвал такъв знак?! 

Водещ: Не към Вас, питам Ви…и този знак (показва среден пръст), който го има на 

репортажа, ще го има ли? 

Сандов: Аз такъв знак не съм правил! 

Водещ: Да съм казал, че Вие го правите? Питам Ви от репортажа, ще го има ли? 

Сандов: Аз ходя да стискам ръцете на всеки, за да знам какъв знак да покаже?! Аз не 

съм видял такъв знак. 

Водещ: Аз забравих, че се разграничавате от тези хора. Забравих. 

Сандов: Разграничавам се от цензурни и нецензурни… 

Водещ: Благодаря Ви. 
 

Показването на среден пръст се счита за изключително обиден и непристоен жест. 

Водещият показва този неприличен жест два пъти в национален ефир. Подобно поведение от 

страна на журналист, в качеството му и на програмен директор на програма БНТ 1, в ефира 

на националната обществена медия е недопустимо, дори в състояние на афект. Нещо повече, 

то нарушава един от основните принципи на радио- и телевизионна дейност, от които се 

ръководят доставчиците на медийни услуги, а именно недопускане на предавания, които 

противоречат на добрите нрави. 

С излъчването на описаното по-горе съдържание, като част от предаването „Още от 

деня” по програма БНТ 1 на 9 февруари 2018 година, БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА 

ТЕЛЕВИЗИЯ е допуснала създаване и предоставяне за разпространение на предаване в 

нарушение на един от принципите на чл. 10 от ЗРТ, а именно недопускане на предавания, 

които противоречат на добрите нрави, 

с което е нарушен 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 бр. CD-R със 

запис на част от програма БНТ 1 на БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, 

излъчена на 09.02.2018 г.; Покана до БНТ за съставяне на акт за установяване на 

административно нарушение изх. № НД-02-18-00-4/ 09.03.2018 г.; Пълномощно рег. № 2109/ 

12.03.2018 г. на нотариус Богдана Бъчварова. 
 

Постъпило е писмено възражение с вх. № НД-02-18-00-4/ 19.03.2018 г. от генералния 

директор на БНТ, в което се отрича извършването на нарушение. Изложени са следните 

доводи срещу АУАН: с цел изясняване на случая е важно да се вземе предвид, че в 

продължение на повече от месец екипите на БНТ са подложени на обиди, грубо отношение и 

неприлични жестове от протестиращите пред БНТ, включително е бил нападнат и унижен 

техен колега. Жестът, показан от г-н Кошлуков, не е целял да обиди някой от гостите в 

предаването или протестиращите, а да покаже на зрителите на какво е бил положен екипът 

на медията, отразяващ протестите срещу застрояването на природния парк Пирин. На 

зрителите е известно, че г-н Кошлуков е темпераментен водещ, нетърпящ несправедливост, 

което не извинява действията му по време на предаването, но единствената му цел е била да 

защити колегите си. В следващото по ред предаване „Още от деня”, излъчено на 12.02.2018 

г., Емил Кошлуков се е извинил на зрителите за показания неприличен жест. По повод 

неспряването му с възникналата конфликтна ситуация в пряк ефир, на г-н Кошлуков е 

наложено дисциплинарно наказание.  
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След като на основание чл. 52, ал. 4 от ЗАНН проверих АУАН № НД-01-15/ 14.03.2018 

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. Алтернативно се моли случаят да бъде приет за маловажен. 
 

АУАН е законосъобразен и от материалноправна страна. Независимо от състоянието на 

афект и мотивите, че всъщност водещият е защитавал колегите си, показването на среден 

пръст в национален ефир на обществената телевизия е абсолютно недопустимо. Безспорно 

жестът не е насочен към зрителите, но сам по себе си той е достатъчно вулгарен и обиден, за 

да се приеме, че по някакви причини е допустимо извинението на подобно поведение. В 

подкрепа на факта, че показаният жест е в противоречие с понятието и разбиранията за 

добри нрави, характерни за българското общество, са и множеството получени в СЕМ 

сигнали от граждани, възмутени от видяното. На следващо място намирам, че случаят не се 

характеризира с по-ниска степен на обществена опасност от другите нарушения от този вид, 

за да бъде разглеждан като маловажен, а напротив – обществената мисия на БНТ, огромната 

аудитория и доверието, което българските зрители имат в нейните програми, предполага 

завишена отговорност и категорично нетолериране на такова поведение.  

 

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 БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, БУЛСТАТ: 

000672350, седалище и адрес на управление: гр. София 1504, ул. „Сан Стефано” № 29, 

представлявана от Константин … Каменаров – генерален директор, 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 

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 


