НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ РД-10-122/ 27.10.2015 г.
Днес, 27.10.2015 г., подписаният ........………., председател на Съвета за електронни
медии, разгледах и проверих преписка по Акт за установяване на административно
нарушение № НД-01-178/03.09.2015 г., съставен от ……………., на длъжност старши
инспектор в Съвета за електронни медии, при свидетели на установяване на нарушението
………и ………., срещу СКАТ ООД, ЕИК .............., със седалище и адрес на управление: гр.
Бургас 8000, ж.к. Зорница, бл. 47, ет. трети партерен, представлявано от .......………, ЕГН
……….., за следното:
На 22.07.2015 година, в гр. София, в административната сграда на СЕМ – бул.
„Шипченски проход” № 69, след преглед на запис от Интегрираната система за мониторинг
на СЕМ на програма „СКАТ” на доставчика на медийни услуги СКАТ ООД, е установено, че
на 27.06.2015 година от 17:56:42 ч. до 19:27:40 ч. е излъчено предаването „Паралакс” с водещ
В.К.
От 17:57:06 ч. до 17:59:38 ч. В.К. анонсира темата в предаването по следния начин:
„Здравейте, дами и господа. Аз съм В.К, а вие сте с най-българската телевизия – телевизия
„СКАТ”. Събота е, летен следобед и горещи теми по Паралакс.
Този път отново отиваме в смесените общини, за да осветлим, за да покажем и
докажем, всъщност, онези средновековни действия и практики на етническата партия ДПС,
за да отворим широко прозорците и да проветрим миризливата воня на анадолските
щения, които продължават в същия дух, още по-свирепо и налагат, разбира се, чисто
етнически репресии над останалата част от населението, разбирайте българитехристияни. Не съм забравил, разбира се, и чисто религиозния момент, но всичко е като едно
цяло. Защото тук в тези общини българите изнемогват, в същото време на висок глас
фашизоидите от ДПС крещят и викат, и отстояват правата и свободите, правата и
свободите на феодалите със средновековен манталитет, с ниско чело и няколко мозъчни
гънки, които трудно изговарят, чрез които трудно говорят български. И това вече е
практика. Тази вечер отидахме, ще говорим, за една такава община в област Шумен –
община Върбица. Тук кметът е съответно дерибеят от ДПС и се казва М.Б. Но, както ще
стане ясно, нещата в своя генезис са много по-страшни и ние от телевизия „СКАТ” и тук
от Паралакс няма да престанем да обикаляме тези общини и да ги, да показваме на Вас,
уважаеми зрители, какво се случва. Още повече, че се задават избори, технологията на
купуването на избори, също ще разясним тук с моите гости, които след малко ще ви
представя.”
По време на анонса на В.К. в 17:58:54 ч. се появява статичен надпис в долната част на
екрана: „Тема: Престъпленията и етническите репресии на ДПС.”
Предаването продължава с репортаж от публично събитие, на което говори народният
представител от ДПС М.К. В 17:59:36 часа водещият В.К го въвежда по следния начин:
„Какво каза един трудноговорящ депутат, български, от Българския Парламент, издигнат от
ДПС, който ние го уличихме, точно от Патриотичния фронт, говорим за въпросното лице
К.. Колеги, да припомним наглостта и самочувствието на тези хора. Дайте го.”
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В предаването следва репортажа с изказване на М.К. от трибуна. След това в
предаването водещият представя своите гости в студиото: В.Б., общественик в община
Върбица, и Р.Р, областен координатор в област Шумен (НФСБ).
В това издание на предаването „Паралакс” водещият задава въпроси, а събеседниците
коментират в студиото различни аспекти по темата за „репресиите на ДПС. В него се говори
за некачествени ремонти в община Върбица, които причиняват неудобство на жителите на
общината; за усвоени финансови средства и несъответстващи на размера им ремонти; за
административни своеволия и уволнени дългогодишни служители, включително и
мюсюлмани; заплахи за уволнения, ако не се гласува за ДПС и пр. Тези и други акценти по
темата се илюстрират с репортажи и анкети. Споменават се и се коментират очаквания за
„безпрецедентна и безскрупулна” предизборна кампания с „купуване на гласове”. От
предаването става ясно, че репортерски екип търси за мнение по поставените въпроси кмета
на общината, който отсъства от сградата на общината, водещият прави опити в ефир да се
свърже с кмета по телефона. Пуснат е репортаж от публично събитие, на което на турски
език говори Л.М..
Предаването е прекъснато с емисия новините в 19 часа. Преди тях, в 18:58:51 ч. К.
казва: „…а това, което се случва все по често и по-често в България е да се къса живо парче
месо от територията, от снагата на майка България. Затова ги правим тези
предавания…нека сега да видим новините на български език, защото тук е България,
давайте, колеги.”
Темата за ДПС продължава и след новините със събеседниците в студиото и с
телефонни обаждания на зрители.
Доставчикът СКАТ ООД е създал и предоставил за разпространение предаването
„Паралакс” с водещ В.К. по програма „СКАТ”, в анонса на което водещият употребява
обидни думи и оскърбителни изрази (средновековни действия и практики на етническата
партия ДПС, да проветрим миризливата воня на анадолските щения; етнически
репресии над останалата част от населението, разбирайте българите-християни;
фашизоидите от ДПС крещят и викат; феодалите със средновековен манталитет, с
ниско чело и няколко мозъчни гънки, които трудно изговарят, чрез които трудно говорят
български; дерибеят от ДПС) по адрес на политическа партия ДПС и нейните членове и/или
симпатизанти. Независимо от това, че в предаването се поставят важни и актуални въпроси
за жителите на една община и че право на журналистите и репортерите е да търсят
отговорите им, въвеждащите думи на водещия имат оценъчен характер и целят да създадат
негативен образ на един политически субект, официално регистриран и участващ във всички
избори за органи на управление през последните 20 години, като по този начин се внушава
политическа нетърпимост към политическа партия
ДПС и нейните членове и/или
симпатизанти.
Освен това, в качеството си на водещ В.К. не се разграничава от политическите си
пристрастия (той е народен представител в 43-то Народно събрание от Патриотичния фронт).
Напротив, в ефира на медията той заявява: „ние го уличихме, точно от Патриотичния
фронт”.
С разпространение на описаното по-горе съдържание на предаването „Паралакс” на
27.06.2015 г., съдържащо обидни и оскърбителни думи и изрази срещу политическа партия
ДПС, нейни членове и/или симпатизанти, доставчикът на медийни услуги СКАТ ООД е
допуснал създаване и разпространение на предаване, внушаващо политическа нетърпимост,
с което е нарушил чл. 17, ал. 2, в частта „предоставяне за разпространение на
предавания, внушаващи политическа нетърпимост” от Закона за радиото и
телевизията.
Към преписката са приложени следните документи и материали: 1 бр. CD, съдържащ
запис на програма „СКАТ”, излъчена на 27.06.2015 г. от 17:56:42 ч. до 19:27:44 ч.; покана за
съставяне на АУАН.
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След констатиране на нарушението, длъжностното лице на СЕМ е отправило покана до
доставчика. Негов представител се е явил в административната сграда на Съвета, актът е
съставен в присъствието му, предявен е и е подписан. В законоустановения срок не са
постъпили възражения.
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. По отношение на материалния закон приемам за безспорно
нарушение на забраната, доставчиците на медийни услуги да не допускат създаване и
разпространение на предавания, внушаващи политическа нетърпимост.
Предвид изложеното и след като проверих Акт за установяване на административно
нарушение № НД-01-178/03.09.2015 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 СКАТ ООД, ЕИК ................, със седалище и адрес на управление: гр.
Бургас 8000, ж.к. Зорница, бл. 47, ет. трети партерен, представлявано от ………..,
имуществена санкция в размер на 3 000 (три хиляди) лева за нарушение на чл. 17, ал. 2,
в частта „предоставяне за разпространение на предавания, внушаващи политическа
нетърпимост” 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 9667 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 НАП/ЧСИ за
предприемане на действия за принудително събиране по реда на ДОПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА С Е М
ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ
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