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С Ъ В Е Т    З А     Е Л Е К Т Р О Н Н И    М Е Д И И 

 

П Р О Т О К О Л 

 

№ 46 

от редовно заседание, състояло се на 02. 12. 2014 г. 

 

 

ПРИСЪСТВАЛИ: Анна Хаджиева, Анюта Асенова, Георги Лозанов - председател, 

Иво Атанасов, Мария Стоянова. 

 

Начало на заседанието 11.00 часа, водено от Георги Лозанов – председател на СЕМ. 

Протоколист: Вера Данаилова. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. Доклади на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» във връзка с:  

а) действия за осигуряване процедурата по изпълнението на разпоредбите на чл. 13, 16 

и 17 от Директивата за аудио-визуални медийни услуги и чл. 19 (2-4) и 19а на Закона за 

радиото и телевизията – европейски произведения в програмите на доставчиците на 

линейни и нелинейни медийни услуги за 2013 г.;  

б) документи, подадени от «Бойкос» ЕООД, за прехвърляне на индивидуална лицензия 

за доставяне на радиоуслуга ЛР-01-1-057-02;  

в) заявления от «Радио и Телевизия Енерджи» ООД, «Радио Веселина» ЕАД и 

«Агенция Витоша» ЕООД, постъпили в Комисията за регулиране на съобщенията на 

основание чл. 30, т. 12 на Закона за електронните съобщения и във връзка с чл. 32, ал. 1, 

т. 18 на ЗРТ;  

г) уведомителни писма от «БТВ Медиа Груп» ЕАД, «Скат» ООД, «Скат ТВ» ООД и 

«Видеосат – Нове» ООД.  

Вносител: Ант. Лозенска.  

Докладват: Ек. Василева, Ем. Станева, Р. Радоева.  

2. Доклади на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» по 

административно-наказателни производства АУАН №№: НД-01-76, НД-01-77, НД-01- 

81, НД-01-82, НД-01-86, НД-01-94 и НД-01-95/2014 г.  

 

Вносител: Ант. Лозенска.  

Докладват: Ем. Станева, Дор. Петрова.  

Разни. 

 

Георги Лозанов откри заседанието и подложи на обсъждане дневния ред. Направи 

предложение да се разгледат в точка “разни” Доклад за “Шоуто на Слави” във връзка 

със сигнали, че обижда България и българите, протокол от второто заседание на  ЕРГА, 

писмо за звука на рекламите от ВАП, писмо на МФ. 

Анна Хаджиева: Забелязвам, че в “Нова телевизия” в рекламния блок преди спортните 

новини има реклама  на Джим Бим, която  после върви и като спонсорска заставка на 

новините. По време на същата спортна емисия се появи и анимирана реклама. Реклама 

на алкохол преди 10 забелязвам и в “БТВ”.  
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Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет ) гласа “за”: прие Дневния ред с направените допълнения.   

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: 1. Доклади на Дирекция «Специализирана администрация – 

НЛРПР» във връзка с:  

 

а) действия за осигуряване процедурата по изпълнението на разпоредбите на чл. 13, 16 

и 17 от Директивата за аудио-визуални медийни услуги и чл. 19 (2-4) и 19а на Закона за 

радиото и телевизията – европейски произведения в програмите на доставчиците на 

линейни и нелинейни медийни услуги за 2013 г.  

 

Във връзка с прилагането на членове 13, 16 и 17 от Директивата за аудиовизуални 

медийни услуги, чл.19 (2-4) и чл.19а –  европейски произведения, предлагам:  

Да се пристъпи към събиране на данни за процент европейски произведения чрез 

изискване на информация от доставчиците на медийни услуги (линейни и нелинейни) 

за 2013:  

1. Да се изготви съобщение до всички доставчици на медийни услуги (линейни и 

нелинейни) за предоставяне от тяхна страна на данни, което да се публикува на сайта 

на СЕМ. 

2. Да се изпратят писма до доставчиците на линейни медийни услуги и нелинейни 

медийни услуги по заявка, съдържащи указания за изискуемите данни, в съответствие с 

тези от Европейската комисия. 

3. Да се обработи информацията и да се изготви справка. 

4. Официализиране. (Вписване в отчета на СЕМ и изпращане на справки на 

Европейската комисия за периодичните двугодишни доклади.) 

ПЛАН за събиране и обобщаване на предоставените от доставчици на медийни услуги 

данни (ПРОЕКТ) 

За реализиране на предложената процедура е необходимо (според досегашния опит) 

около 1 месец:  съставяне на съобщение и публикуването му на сайта на СЕМ; 

- 2 - 3 дни за изпращане на писма до всички доставчици на медийни услуги (линейни - с 

национален обхват и нелинейни);  изчакване на отговори между 7 и 10 дни ; 

обработване на данните –  10 - 15 дни (в зависимост от получените отговори); приемане 

на крайния документ с данните на заседание на СЕМ и официализиране (в отчет или с 

писмо до Министерство на културата, респективно до Европейската комисия (в случай, 

че данните са обработени за регулярните доклади на ЕС). 

 

СЕМ прие доклада и проект за съобщение. 

 

 

б) документи, подадени от «Бойкос» ЕООД, за прехвърляне на индивидуална лицензия 

за доставяне на радиоуслуга ЛР-01-1-057-02; 

 

СЕМ  на свое заседание, проведено на 11.11.2014 г., разгледа писмо (вх. ЛРР-05-20-00-

116/29.10.2014 г.) от Бойкос ЕООД, с което се уведомява, че дружеството е 

правоприемник и „носител на правото на собственост върху лиценза и търговското 

предприятие „Радио Гама”. Към писмото бяха приложени: копие от договор за 
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продажба на търговско предприятие и копие от интернет страницата на ТР при Агенция 

по вписванията, отразяващо вписване на частично прехвърляне на търговско 

предприятие по партидата на дружеството. В съответствие с разпоредбите на ЗРТ, 

Съветът изиска  да бъдат предоставени допълнителни документи за да бъде спазен Чл. 

106 от закона.  

С вх. ЛРР-05-20-00-116/21.11.2014 г. от дружеството са представени: Учредителен акт; 

Удостоверение за актуално състояние, издадено от АВ на 21.11.2014 г.; Удостоверение 

по чл. 87, ал.6 от ДОПК, издадено на 14.11.2014 г. от ТД на НАП. В удостоверението са 

отразени публични задължения – неплатени данъци върху трудови възнаграждения  и 

лихви върху тях, ДОО, здравно осигуряване, универсален пенсионен фонд за периода 

февруари – септември 2014 г. в размер общо на 3.506.63 лв.;. Удостоверение по чл. 87, 

ал.6 от ДОПК, издадено на 14.11.2014 г. от Община Силистра - МДТ. В 

удостоверението са отразени публични задължения такса битови отпадъци и данък 

недвижими имоти в размер на 187.71 лв.; Декларации по чл.105, ал.4 и чл. 108 от ЗРТ 

от управителя и едноличен собственик на капитала; ГФО за 2013 г.; за 2012 г.; за 2011 

г.; Изявление, че програмата ще се разпространява в съответствия с издаденото на ЕТ 

НЕМ Генов – Георги Генов от КРС разрешение 00418/14.11.2013 г.; Изявление, че 

програмната схема, програмната концепция, програмния профил и списъкът на 

допълнителните услуги остават непроменени и са съгласно издадената от СЕМ 

лицензия; Договор 054/05.07.2010 г. с Музикаутор. Договорът е действащ – до края на 

2014 г., но същият касае отстъпване на права за програма „Радио Мелодия”. Липсва 

приложен анекс или друг документ, удостоверяващ съгласие от страна на ОКУП за 

използване на репертоара й в програма „Радио Гама”.; Бизнес план. 

След проверка на документите са установени пропуски и недостатъци.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири  ) гласа “за” и  1 (един) глас “въздържал се”:  (Анна 

Хаджиева), във връзка с констатирани пречки за постановяване на решение за 

прехвърляне на индивидуална лицензия  ЛРР-01-1-057-02 от ЕТ НЕМ Генов – Георги 

Генов на Бойкос ЕООД, отказва прехвърляне на лицензията. 

 

в) заявления от «Радио и Телевизия Енерджи» ООД, «Радио Веселина» ЕАД и 

«Агенция Витоша» ЕООД, постъпили в Комисията за регулиране на съобщенията на 

основание чл. 30, т. 12 на Закона за електронните съобщения и във връзка с чл. 32, ал. 1, 

т. 18 на ЗРТ;  

-  «Радио и Телевизия Енерджи» ООД 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет ) гласа “за”: във връзка с чл.30, т.12 от Закона за електронните 

съобщения, СЕМ, не възразява Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване 

разпоредбите на Закона за електронните съобщения, да измени Разрешение № 

01992/23.09.2014 г. за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – 

радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна 

съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване в град Велико Търново, 

издадено на ““Радио и Телевизия Енерджи” ООД, както следва:  

1.Изменя букви “е”, “ж”, “з”, „и”, „к” и „л” от Приложение 1 „Технически параметри на 

електронната съобщителна мрежа”. 

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията.  

 

- «Радио Веселина» ЕАД 

Решение: 
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СЕМ реши с 5 (пет ) гласа “за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 18 от Закона за радиото и 

телевизията, във връзка с чл.30, т.12 от Закона за електронните съобщения, СЕМ, не 

възразява Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване разпоредбите на 

Закона за електронните съобщения, да измени Разрешение № 00235-05/21.05.2012 г. за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 

осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за 

наземно аналогово радиоразпръскване в град Благоевград, издадено на “Радио 

Веселина” ЕАД, както следва:  

1.Изменя букви „а”, „б”, „в”, “е”, “ж”, “з”, „и”, „к” от Приложение 1 „Технически 

параметри на електронната съобщителна мрежа”. 

2.Изменя Приложение 2 “Размер, срокове и начин на заплащане на таксите”, съгласно 

приложение, неразделна част от настоящето решение.  

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията.  

 

-  «Агенция Витоша» ЕООД 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет ) гласа “за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 18 от Закона за радиото и 

телевизията, във връзка с чл.30, т.12 от Закона за електронните съобщения, СЕМ, не 

възразява Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване разпоредбите на 

Закона за електронните съобщения, да измени Разрешение № 01573-03/09.09.2010 г. за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 

осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за 

наземно аналогово радиоразпръскване в град Благоевград, издадено на “Агенция 

Витоша” ЕООД, както следва:  

1.Изменя букви „а”, „б”, „в”, “е”, “ж”, “з”, „и”, „к” от Приложение 1 „Технически 

параметри на електронната съобщителна мрежа”. 

2.Изменя Приложение 2 “Размер, срокове и начин на заплащане на таксите”, съгласно 

приложение, неразделна част от настоящето решение.  

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията.  

 

г) уведомителни писма от «БТВ Медиа Груп» ЕАД, «Скат» ООД, «Скат ТВ» ООД и 

«Видеосат – Нове» ООД 

 

-“БТВ Медиа Груп” ЕАД 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет ) гласа “за”: Във връзка с настъпили промени в състава на 

членовете на УС и в представителството (Господин Борисов Йовчев е заличен като 

член на УС и вместо него е вписан Едмунд Петер Хайнрих Аппелт. 

Към настоящия момент УС се състои от: Павел Станчев Станчев (председател), Вилма 

Коцева Павлова – Йорданова  и Едмунд Петер Хайнрих Аппелт. 

Промяна в представителството на дружеството. До сега представляващи са Павел 

Станчев Станчев и Вилма Павлова – Йорданова – заедно. 

Към настоящия момент представляващ е Павел Станчев Станчев  (изпълнителен 

директор),  Вилма Павлова – Йорданова (изпълнителен директор) и Едмунд Петер 

Хайнрих Аппелт  (изпълнителен директор).  

Павел Станчев Станчев ще представлява дружеството с всеки от другите двама 

изпълнителни директори)  в раздели Първи, Трети и Четвърти  на Публичния регистър 

да бъде вписана промяна по партидата на “БТВ Медиа Груп” ЕАД.  

 

- “Скат” ООД  
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Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет ) гласа “за”: относно настъпила промяна в органите на управление 

на дружеството (Валери Симеонов Симеонов е заличен като управител и на негово 

място е вписан Данчо Димитров Хаджиев); “Скат” ООД е регистриран доставчик на 

аудио-визуални медийни услуги - притежава удостоверения:  № ЛРР-02-4-090-02 за 

създаване на телевизионна програма с наименование “СКАТ”, с общ (политематичен) 

профил, 24 часа продължителност, национален обхват; № ЛРР-02-4-090-01 за създаване 

на телевизионна програма с наименование “СКАТ +”, с общ (политематичен) профил, 

24 часа продължителност, национален обхват) в раздел Трети на Публичния регистър 

да бъде вписана промяна по партидата на “Скат” ООД. 

 

 

- “Скат ТВ” ООД  

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет ) гласа “за”: относно настъпила промяна в органите на управление 

на дружеството (Валери Симеонов Симеонов е заличен като управител и на негово 

място е вписан Петьо Савов Георгиев; “Скат ТВ” ООД е доставчик на нелинейни 

медийни услуги - предоставя услугите Плати за да гледаш/ Pay-Per-View и Видео по 

поръчка), в раздел Четвърти и Пети на Публичния регистъра да бъде вписана промяна 

по партидата на от “Скат ТВ” ООД. 

 

- “Видеосат - Нове” ООД  

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет ) гласа “за”: относно промяна на времетраенето на телевизионна 

програма “Нове ТВ” (Доставчикът иска намаляване на продължителността на 

програмата – от 16 часа на 8 часа на ден, поради липсата на физическа и икономическа 

възможност за заснемане на по голямо ефирно време. “Видеосат - Нове” ООД е 

регистриран доставчик на аудио-визуални медийни услуги - притежава удостоверение 

за регистрация № ЛРР-02-4-021-01  за създаване на телевизионна програма с 

наименование “Нове ТВ”, с общ (политематичен) профил, 16 часа продължителност, 

местен обхват - община Свищов, гр. Белене, с. Деков, с. Българско Сливово, с. Царевец, 

с. Козловец, с. Вардим, с. Новград), в раздел Трети на Публичния регистър да бъде 

отразена промяната в продължителността на програмата и да бъде изпратено писмо до 

доставчика да предостави нова програмна схема за 8 часова продължителност. 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА:  Доклади на Дирекция «Специализирана администрация – 

НЛРПР» по административно-наказателни производства АУАН №№: НД-01-76, НД-01-

77, НД-01- 81, НД-01-82, НД-01-86, НД-01-94 и НД-01-95/2014 г.  

 

Доротея Петрова докладва АУАН № НД-01-76/16.07.2014 г., съставен за нарушение на 

разпоредбата на чл. 75, ал.1, изречение второ от ЗРТ – излъчване на скрито съобщение.   

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет ) гласа “за”: относно АУАН № НД-01-76/16.07.2014 г., съставен за 

нарушение на разпоредбата на чл. 75, ал.1, изречение второ от ЗРТ – излъчване на 

скрито съобщение, прекратява акта.   

 

Доротея Петрова докладва АУАН № НД-01-77/30.07.2014 г., съставен за нарушение на 

разпоредбата на чл. 16, ал.1, от ЗРТ: създаване и представяне за разпространение  на 

предаване, съдържащо информация, свързана с личния живот на гражданка, без 

нейното съгласие.   
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Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет ) гласа “за”: относно АУАН № НД-01-77/30.07.2014 г., съставен за 

нарушение на разпоредбата на чл. 16, ал.1, от ЗРТ: създаване и представяне за 

разпространение  на предаване, съдържащо информация, свързана с личния живот на 

гражданка, без нейното съгласие, възлага на председателя да издаде наказателно 

постановление.   

 

Доротея Петрова докладва АУАН № НД-01- 81/24.09.2014 г., съставен за нарушение 

на разпоредбата  на чл. 12, ал. 1 от ЗРТ: излъчване на филм, който е на език, различен 

от официалния, съгласно КРБ.  

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет ) гласа “за”: относно АУАН № НД-01- 81/24.09.2014 г., съставен 

за нарушение на разпоредбата  на чл. 12, ал. 1 от ЗРТ: излъчване на филм, който е на 

език, различен от официалния, съгласно КРБ, възлага на председателя да издаде 

наказателно постановление.   

  

Доротея Петрова докладва АУАН № НД-01-82/24.09.2014 г., съставен за нарушение на 

разпоредбата на чл. 9, ал.1, от ЗРТ: излъчване в програмата на филми без 

предварително уредени авторски и сродни на тях права.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет ) гласа “за”: относно АУАН № НД-01-82/24.09.2014 г., съставен за 

нарушение на разпоредбата на чл. 9, ал.1, от ЗРТ: излъчване в програмата на филми без 

предварително уредени авторски и сродни на тях права, възлага на председателя да 

издаде наказателно постановление.   

 

Емилия Станева докладва АУАН № НД-01-86/ 10.10.2014 г., за нарушение на чл. 7, 

ал.2, във връзка с чл. 7, ал.І-ва, т.1 и т.2 от ЗРТ – доставчикът не е осигурил на интернет 

страницата си лесен, директен и постоянен достъп на потребителите на услугата.   

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет ) гласа “за”: относно АУАН № НД-01-86/ 10.10.2014 г., за 

нарушение на чл. 7, ал.2, във връзка с чл. 7, ал.І-ва, т.1 и т.2 от ЗРТ  – доставчикът не е 

осигурил на интернет страницата си лесен, директен и постоянен достъп на 

потребителите на услугата, възлага на председателя да издаде наказателно 

постановление.   

 

Емилия Станева докладва АУАН № НД-01-94/14.10.2014 г., съставен за нарушение на 

разпоредбата на чл. 86, ал.5 от ЗРТ – допуснато е излъчване на платен репортаж в 

новини.  

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три ) гласа “за” и 2 (два) гласа “против”: (Иво Атанасов, Мария 

Стоянова) относно АУАН № НД-01-94/14.10.2014 г., съставен за нарушение на 

разпоредбата на чл. 86, ал.5 от ЗРТ – допуснато е излъчване на платен репортаж в 

новини, че случаят е маловажен. 

 

Емилия Станева докладва АУАН № НД-01-95/14.10.2014 г., съставен  за нарушение 

на разпоредбата на чл. 86, ал.5 от ЗРТ – допуснато е излъчване на платен репортаж в 

новини.  

 

 



 7 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет ) гласа “за”: относно АУАН № НД-01-95/14.10.2014 г., съставен  

за нарушение на разпоредбата на чл. 86, ал.5 от ЗРТ – допуснато е излъчване на платен 

репортаж в новини, възлага на председателя да издаде наказателно постановление.  

 

ПО ТОЧКА РАЗНИ:  
Георги Лозанов: Аз помолих мониторинга, тъй като имаше сигнали на зрители, че в 

предаването “Шоуто на Слави” има обиди към България и българите в разговора с 

чужденци, а именно със скиори.  

Фокусиран мониторинг върху програмното съдържание на предаването “Шоуто на 

Слави”, излъчено на 28.11.2014 г.-експертен доклад: 

Във връзка с възложеното и  реализирано наблюдение на вечерното издание на 

предаването “Шоуто на Слави”, излъчено на 28.11.2014 г. , установих следното:  

С хумор, обичаен за водещия на предаването Слави Трифонов, се води разговор с 

гостите Дидие Кюш и Марко Бюхел. Двамата са известни скиори, които са в България 

по повод предстоящо парти на ски компанията, за която дълго са работили. 

Закачките на Слави са във връзка с типичните за българите жестове с глава, когато 

казват да и не. Трифонов  им разказва легенда от епохата на турското робство. 

Сложеният ятаган под брадата на българина, обречен на асимилация, го карала да си 

върти главата обратно на всички останали. 

От разговора става ясно, Дидие Кюш е жител на Шател, град във френската част на 

Швейцария. Това е повод водещият да се шегува с него. Освен това е рекламно лице на 

известна марка часовници, а Слави Трифонов  вмята, че скъпият часовник му е без 

пари.  

После пита дали е вярно, че кравите им са лилави и мармоти ли ги доят. Следват шеги с 

преводачката, която не знае как се превежда думата мармот. Гостът му отвръща, че в 

Швейцария има много, обаче не е виждал и няма представа как изглежда това животно.  

Марко Бюхел е от Лихтенщайн. И този факт е използван от водещия за иронични 

сравнения между стандарта на българите и живеещите в Лихтенщайн.  Водещият го 

пита какви са жените, после насочва разговора към традиционните национални ястия 

около Коледа. Той се шегува с гостите си, защото се хранят с конско месо. Пита ги дали 

знаят какво е бахур и пача, кървавица, опитвали ли са свинска кожа и т.н. Разказва им 

как в България за Коледа “сами си колим прасето, след това го пърлим, кормим и ядем  

кожа. И хващаме разстройство”. Гостите му са изненадани, че у нас не се яде конско. 

На това  Сл. Трифонов реагира като казва, че ние в България ядем нещо, в което не 

знаем какво има. Уточнява, че това са  кренвиршите, понеже в тях нямало месо.  

Закачките към М. Бюхел са свързани и с апартамента му от 160 кв. м. Задава на госта си 

въпроса “Абе, на вас как ви работи топлофикацията в Лехтенщайн?”, после му обяснява 

какви проблеми имаме с газа, понеже идва от Русия и минава през Украйна. Понеже 

Русия и Украйна имат проблеми, спират нашата газ. Запасите ни били за един месец, 

затова, ако стане студено, парно има за един месец. Гостът му разказва, че в 

Лихтенщайн се топлят с петрол от Саудитска Арабия, а не с газ от Украйна. В момента 

петролът е евтин, 75 долара за варел. На това Сл. Трифонов реагира: “Абе, на мен 1 

литър в България ми струва колкото един ваш варел там, бе! “. 

Описаното съдържание на предаването “Шоуто на Слави” от 28.11.2014 г. дава 

основание за следните обобщения: 

В хумора и метафорични сравнения на водещия прозира желанието му да се подиграва 

с  традиционните български обичаи. Като се шегува с характерни за провинциалния  

живот битовизми, създава неверни представи и  внушения у чужденците, че те са 

обичайни за всички българи.  
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Сравненията между стандарта на живот и представите за богат човек в България и 

Лихтенщайн са обидни за българите. В тази връзка  подобни шеги не са добър пример 

за национално самочувствие, нито помагат за авторитета на България, която все пак е 

равноправен член на Европейския съюз.  

Като се имат предвид съдържащите се метафори и иронични сравнения в голяма част 

от думите на водещия, би било преувеличено да се твърди, че предаването внушава 

национална, политическа или етническа нетърпимост, с което се нарушава чл.17, ал. 2. 

По тази причина АУАН, съставен за нарушаване на  принципите на чл.10, във вр. с чл. 

17, ал. 2 е труден за съдебна защита. Предлагам да се изпрати писмо на доставчика на 

медийни услуги, че подигравките с бита на българите и жизнения му стандарт не са 

проява на добър вкус. 

Мария Стоянова: Приемам доклада. Не го разглеждам като цензура, а по-скоро като 

израз на дълбоко заложеното, в нас българите, безпокойство случайно да не се изложим 

пред чужденците. Само, че Слави не за първи път кани чужденци в студиото си, на 

които разказва такива неща и точно сега да смятаме, че в това предаване българщината 

е застрашена, ми идва малко в повече. Все пак може да се разгледа това, което изрича 

Слави Трифонов по различни начини. Много благодаря за подадената фраза 

“дебелашка шега”, защото е изключително дипломатична. На мен този израз не би ми 

хрумнал. На мен ми идва директно определението “просташки хумор”, но си давам 

сметка, че може и да има друга гледна точка. На водещия Слави Трифонов може и да се 

погледне като на българин, който е освободен от национални комплекси и който може 

да се надсмива на себе си и сънародниците си. Дори може да се приеме, че демонстрира 

доста високо  национално самочувствие, след като е в състояние да проявява 

самоирония. Това могат да бъдат други гледни точки. Така че да пишем писмо до БТВ с 

настояването да зачитат българщината и българските традиции, ми се струва малко 

прекалено.  

Анюта Асенова: Аз се въздържам.  

Иво Атанасов: По това писмо хората биха съдили за нас, така че и от тази гледна точка 

текстът трябва да бъде безупречен. Но да продължа твоята мисъл. През годините в това 

шоу е имало и много примери, различни от посочения. В студиото са гостували  

чужденци, пред които Слави е вадил по някой изумителен български глас, за да покаже 

какви таланти има в България. Или пък е гостувал някой българин, постигнал успех на 

световно ниво и т.н. Не са случайни  и тези участия в Евровизията, съвсем наскоро – в 

детския й вариант и т.н. Т. е., патриотичната позиция при него е силно застъпена. 

Въпросът е дали пропорциите спрямо онова, което намираме за засягащо националното 

ни самочувствие, са приемливи. Струва ми се, че бихме могли да напишем писмо.  

Мария Стоянова: И тогава възниква въпросът, какво да напишем в това писмо: “Г-н 

Станчев, обръщайте повече внимание на т.нар. хумор в предаването на  Слави 

Трифонов”? 

Иво Атанасов: А той не може да му каже нищо. 

Мария Стоянова: Не, по закон може, но това си е негова работа. Все пак става въпрос 

за търговска медия. Суверенно решение на ръководството е дали и как го устройва 

езикът и поведението на водещите. Зрителите обаче държат в ръце най-големия 

контрол върху предаванията и телевизиите. Или ги гледат, или не. Очевидно е в този 

случай, че го гледат.  

Георги Лозанов: Аз също мисля, че не трябва да пишем писмо. Той на Слави най-

малкият му кусур е в липса на патриотизъм. 

Анюта Асенова: За 3 март винаги прави много силни предавания.   

Иво Атанасов: Губи мярката понякога, това е безспорно.  



 9 

Мария Стоянова: Не е за първи път. Сега, ако някой сънародник се притеснява, че сме 

се изложили пред чужденците, да не го взима навътре, защото и Слави, и екипът му са 

едни от нас, българите. Такива сме, каквито сме. 

Анна Хаджиева: Мисля, че нашият доклад губи мярката. Това е сатирично шоу, в 

което и гостите  не са  пощадени. И за лилавите крави и за жените.   Не приемам 

изводите на доклада. В него няма регулаторен подход, а лични естетически размисли. 

Мястото им не е в документ на СЕМ. 

Мария Стоянова: Г-жа Христова е предала съдържанието на диалога и излиза, че 

гостите от чужбина са били доста смутени от странното интервю. Случва се, това все 

пак е шоу-предаване .  

Георги Лозанов: Нямам намерение да защитавам участниците в интервюто. Но тъй 

като имаше реакция отговаряме на зрителите. 

Мария Стоянова:  Колко са сигналите?  

Георги Лозанов: Три сигнала и наистина не ми се иска да правим от това някакъв 

проблем. 

Анюта Асенова: Не, няма смисъл.  

Мария Стоянова: Очевидно, г-н Председател, нещо те е възпалило в тези сигнали, 

след като си казал на експертите да направят доклад. Затова предлагам просто да 

препратим сигналите на БТВ, за информация.    

 

СЕМ реши да се препратят сигналите на гражданите до БТВ.  

 

СЕМ обсъди: писма от ЕРГА, МФ и Прокуратурата. 

 

 

Материали приложени към Протокол № 46 

1.Дневен ред 

2.Доклад от Дирекция “Специализирана администрация – НЛРПР”  с изх. № НД-04-30-

07-76/01.12.2014 г.  

 

ЧЛЕНОВЕ НА СЕМ:  

 

Анна Хаджиева 

 

........................ Анюта Асенова ......................... 

Мария Стоянова 

 

..........................      

Георги Лозанов  

председател 

........................... Иво Атанасов     

...................... 

         

Старши специалист  

деловодител-

протоколист:  

Вера Данаилова 

   

……………....... 
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