
 

 

 

 
 

 

 

НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

№ РД-10-26/ 20.09.2016 г. 
 

Днес, 20.09.2016 г., подписаната Мария … Стоянова, председател на Съвета за 

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

административно нарушение № НД-01-34/ 14.07.2016 г., съставен от …, на длъжност 
старши инспектор в Съвета за електронни медии, при свидетели на установяване на 
нарушението … и …, срещу “БТВ МЕДИА ГРУП” ЕАД, ЕИК 130081393, със седалище и 
адрес на управление: гр. София 1463, СО – район Триадица, пл. България № 1, 
Административната сграда на НДК, представлявано от Павел … Станчев, ЕГН …, заедно с 
един от останалите двама изпълнителни директори Вилма … Павлова-Йорданова, ЕГН … и 
Едмунд … Аппелт, ЛНЧ …, за следното: 

 
На 07.06.2016 г. в гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, след преглед на записи от 

интегрирана система за мониторинг на СЕМ на телевизионна програма “Б ТВ“, създавана и 
предоставяна за разпространение от “БТВ Медиа Груп” ЕАД, за часовете от 20:00 ч. до 24:00 
ч. на 06.06.2016 г., е установено следното: 

В предаването “Шоуто на Слави” с водещ Слави Трифонов, излъчено на 06.06.2016 г., 
от 23:15:40 ч. до 23:28:55 ч. е представена темата за инициирания от Инициативен комитет 
на шоуто референдум. 

Слави Трифонов: “Уважаеми зрители, утре Конституционният съд ще заседава дали 
да има дело по искането на президента Плевнелиев. Припомням ви, че президентът 
Плевнелиев поиска да бъдат обявени за противоконституционни три от въпросите на 
инициирания от нас референдум, референдум, подкрепен от близо 700 хиляди български 
граждани. Какво е възможно да се случи утре, ще разговарям с моите колеги Тошко 
Йорданов и Филип Станев. Моите колеги са подготвени, защото аз не обичам да правя нищо, 
което е извън професионалната подготовка. Моите колеги се готвят за това нещо, въпреки че 
не са с юридическо образование, се готвят от много време по този казус. Така че мога 
спокойно да разговарям с тях. Самият аз се готвя, така че и сам мога да говоря, но 
предпочитам да разговарям с тях. Сега ми обяснете какво ще се случи, дали ме разбрахте?”. 

Филип Станев (сценарист): “Ние нямаше да водим и този разговор с теб тази вечер – 
показва снимката на държавния глава, ако не беше ето този субект …”. 

Слави Трифонов: “Това е президентът Плевнелиев”. 
Филип Станев: “... когото наричат президента Плевнелиев. Не зная защо го наричат 

„Президента Плевнелиев“. С действията си, с искането, което отправи към Конституционния 
съд, този човек доказа .. (Слави Трифонов го прекъсва: „Искам възпитание“).., че не е .. 
(Слави Трифонов: „Искам възпитание“).. президент на всички българи и……(Слави 
Трифонов: „Възпитание“)…… най-малко е президент на тези 700 хиляди …..(Слави 
Трифонов: „Възпитание“)….. души, които са се подписали …..(Слави Трифонов: 
„Дипломация“)….. за този Референдум …… (Слави Трифонов: „Коректност“). Това със 
сигурност не е моят президент”. 
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Слави Трифонов: “Махни снимката”. 
Филип Станев: “И фактът, че той вече се оттегли от политиката, мен ме кара да 

изпитвам огромно удоволствие”.  
Слави Трифонов: “Ти не ме чуваш какво говоря”. 
Филип Станев: “Това е един политически труп” – и скъсва на две части 

демонстративно снимката на държавния глава (23:17:47 ч.), след което смачква ожесточено 
парчетата в ръцете си. 

Слави Трифонов: “Стига бе, престани. Това са излишни, абсолютно излишни... 
емоционални…, единствено фактът, че съм свободен и уважавам свободата на словото..”. 

Филип Станев: “Нямаше да водим този разговор, ако не беше това нещо” – показва 
смачканите на топка парчета от снимката. 

Слави Трифонов: “Какво значение има това. Не “това нещо, прибери си го в джоба” – 
смях от страна на Тошко Йорданов (другия сценарист). 

Слави Трифонов: “И друг път няма да правиш такива неща по телевизията” – казано с 
назидателен тон, “Прибери си го в джоба”. 

Следва и изказването на Тошко Йорданов, който разяснява защо специалистите по 
конституционно право, независимо от отправените покани, не идват в предаването “Шоуто 
на Слави”. 

В хода на разговора са показани и портретни снимки на самите конституционни съдии. 
Сценаристът обяснява за всеки един от коя квота е назначен в Конституционния съд.  

Слави Трифонов: “Уважаеми зрители, утре – 7 юни, Конституционният съд ще бъде 
изправен за първи път пред интересна дилема. Конституционните съдии трябва да гледат 
въпроси и въпрос, който е от огромно обществено значение, защото вълнува минимум 700 
хиляди български граждани. ... Това е въпрос, който ще покаже има ли въобще демокрация в 
България. ... Искрено ми се иска да вярвам, че те преди всичко, преди да са съдии, са 
принципни, демократи, професионалисти и най-вече българи”. 

 
Описаното аудио-визуално съдържание, излъчено в предаването “Шоуто на Слави” на 

06.06.2016 г., внушава нетърпимост между гражданите. Декларативните твърдения на 
сценариста Филип Станев, че Росен Плевнелиев не е президент на всички българи, че най-
малкото не е президент на 700 000 българи, внушенията на водещия, че волята на 700 000 
българи ще бъде пренебрегната, демонстративното разкъсване и смачкване на снимката на 
Росен Плевнелиев, който се е „осмелил“ да отправи питане за конституционосъобразността 
на някои от въпросите на референдума, противопоставя групи граждани, внушавайки 
нетърпимост между тях: тези, подкрепящи референдума срещу останалите – без отношение 
или неподкрепящите го; поддръжниците на президента срещу несимпатизантите му; внушава 
се противопоставяне на гражданите „за“ или „против“ упражняване на правомощията на 
държавния глава.  

Като е предоставил за разпространение описаното по-горе предаване, внушаващо 
нетърпимост между гражданите, доставчикът на медийни услуги „БТВ Медиа Груп“ ЕАД е 
нарушил забраната да не допуска предоставяне за разпространение на предаване в 
нарушение на един от принципите по чл. 10 от ЗРТ,  

с което е нарушил чл. 17, ал. 2, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 5 от Закона за радиото 

и телевизията.  

 
Към административнонаказателната преписка са приложени следните документи и 

материали: 1. 1 бр. CD със запис на програма “Б ТВ”, излъчена на 06.06.2016 г. от 23:15:28 ч. 
до 23:28:48 ч.; 2. Покана до „БТВ Медиа Груп” ЕАД за съставяне на акт за установяване на 
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административно нарушение изх. № НД-06-21-00-63/ 04.07.2016 г. и обратна разписка от 
06.07.2016 г.; 3. Писмо до кмета на район Триадица, СО, изх. № НД-06-21-00-63/ 14.07.2016 
г.; 4. Писмо от кмета на район Триадица с вх. № НД-02-21-00-63/ 13.09.2016 г.; 5. 
Пълномощни – 2 бр.  

 
Постъпило е възражение с вх. № НД-06-21-00-63/ 12.08.2016 г. от упълномощен 

представител на доставчика, в което се отрича извършването на нарушението. Изложени са 
следните доводи срещу акта: излъченото съдържание по съществото си отразява публично 
изразено мнение на сценариста Филип Станев по отношение на политическа фигура, което 
право е гарантирано от Конституцията на Република България и от Европейската конвенция 
за защита правата на човека. Сочи се, че дейността на държавните органи и политическите 
фигури подлежи на обществена критика на ниво, по-високо от предвиденото по отношение 
на частните лица. На следващо място е посочено, че не може да се сподели направеното в 
АУАН твърдение, че цялото аудио-визуално съдържание внушава нетърпимост, 
противопоставяйки гражданите на такива, подкрепящи инициирания от участващите в 
предаването лица, референдум, и такива, които не го подкрепят или не се интересуват. По 
никакъв начин не е изразено отрицателно мнение към определени групи граждани, които 
подкрепят или не посочения референдум, нито пък е направено разделение на гражданите 
като такива, подкрепящи президента и като такива – несимпатизиращи му. На последно 
място се твърди, че констатациите в АУАН представляват акт на посегателство върху 
правото на свободно изразяване на мнение, недопустим за демократична държава, 
изповядваща ценностите на ЕС. 

 
Намирам възраженията за неоснователни. Без да се отрича правото на свободно 

изразяване на мнение, то същото не може да се използва в нарушение на разпоредбите на 
Закона за радиото и телевизията. Съгласно чл. 17, ал. 1 от ЗРТ, доставчиците на медийни 
услуги носят отговорност за съдържанието, което предоставят за разпространение. Следва да 
се има предвид, че предаването „Шоуто на Слави” се излъчва на запис, т.е. доставчикът 
разполага с възможност предварително да извърши преценка относно съответствието на 
съдържанието му с изискванията на закона.  

 
Описаното в акта аудио-визуално съдържание представлява не само разпространено 

лично мнение на гражданин към политическа фигура, то внушава нетърпимост между 
гражданите, тъй като разделя същите на групата от „700 000 български граждани”, които са 
подкрепили инициирания референдум и на които президентът Росен Плевнелиев „най-малко 
е президент”, срещу останалите, които нямат интерес или не са подкрепили референдума, 
или които подкрепят действията на президента. Не може да се приеме доводът, че 
излъчените внушения и публично разкъсване и смачкване на снимката на президента на 
републиката представлява критика на политическа фигура, защото няма вербализация на 
т.нар. „критика”, а е налице реакция срещу конституционно гарантирано право на държавния 
глава – да сезира Конституционния съд по определени въпроси. Освен това и заради това, до 
аудиторията не достигат същностни антитези на президентския акт, а вместо тях се 
нагнетява напрежение между посочените по-горе групи граждани. 

 
Предвид изложеното и след извършената проверка на Акт за установяване на 

административно нарушение № НД-01-34/ 14.07.2016 г. с оглед неговата законосъобразност 
и обоснованост, и преценка на 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 “БТВ МЕДИА ГРУП” ЕАД, ЕИК 130081393, със седалище и адрес на 
управление: гр. София, СО - район Триадица, пл. България № 1, Административната сграда 
на НДК, представлявано от Павел … Станчев, заедно с един от останалите двама 
изпълнителни директори Вилма … Павлова-Йорданова и Едмунд … Аппелт, имуществена 

санкция в размер на 3000 (три хиляди) лева за нарушение на чл. 17, ал. 2 във връзка с 

чл. 10, ал. 1, т. 5 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 СЕМ 

МАРИЯ СТОЯНОВА 

 

 

 

Определям срок за доброволно изпълнение – 7 дни от влизане в сила на 

наказателното постановление. 

В случай на неизпълнение преписката ще бъде изпратена на публичен изпълнител 

или на ЧСИ за предприемане на действия за принудително събиране по реда на ДОПК. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 

МАРИЯ СТОЯНОВА 


