
 

 

 

 
 

 

 

НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

№ РД-10-36/ 25.04.2017 г. 
 

Днес, 25.04.2017 г., подписаната Мария … Стоянова, председател на Съвета за 

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

административно нарушение № НД-01-15/ 27.02.2017 г., съставен от …, на длъжност 

главен 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 само заедно от двама членове на 

управителния съвет: Едмунд … Аппелт, Давид Щепан и Флориан Скала, за следното: 

 

На 13.01.2017 г. в административната сграда на СЕМ – гр. София, бул. „Шипченски 

проход” № 69, след преглед на записи от Интегрираната система за мониторинг на 

телевизионна програма “Б ТВ” на доставчика на медийни услуги “БТВ Медиа Груп” ЕАД, е 

установено, че: 

На 11.01.2017 г. по програма „Б ТВ” от 22:29:42 ч. до 23:28:11 ч. в предаването „Шоуто 

на Слави” (за краткост Шоуто) се използват множество обидни квалификации срещу 

народните представители в 43-то Народно събрание и се изгражда целенасочено 

противопоставяне между депутати и народ – „суверен”.  

 

Вечерното издание на Шоуто на 11.01.2017 г. е изцяло публицистично по характера си, 

посветено на работата на 43-то Народно събрание за деня и на позициите на депутатите от 

различни парламентарни групи към Референдум 2016 година. Разказът за случващото се в 

парламента е изграден избирателно, през една единствена перспектива – на недоволството и 

протеста на инициаторите на референдума. Авторите в предаването очертават две страни на 

сблъсък – между народа и депутатите. „Гласът на народа, на суверена” е присвоен от Шоуто, 

а гласът на парламента се представя чрез кратки интервюта с депутати от различни 

парламентарни групи.  

Драматургично предаването е решено на принципа на паралелния монтаж – 

документален репортерски запис от парламента – след това политически коментар от член на 

екипа на предаването в студио; репортерски запис с интервю на депутат и коментар от 

предаването, и т.н. По този начин позициите, които различните народни представители 

изразяват, се съпоставят или противопоставят с думите на сценаристите на предаването. 

Депутатите са наречени „идиоти”, „негодници”, „анонимни човечета”, „луди и безпомощни”, 

„не в час” и т.н. 

В един от коментарите на екипа на Шоуто се казва, че „никой не може да бъде чак 

толкова идиот колкото българският парламентарен идиот” – /коментар от 22:37:41 до 

22:39:39 ч./. 

Цитат от коментара между 22:59:01 до 23:00:35 ч.: „…датата 11 януари 2017 година е 

денят, в който една шепа негодници извършиха престъпление спрямо собствения си народ. 

Това е денят, в който се появи нов вид геноцид – масово и целенасочено убийство на 

народната воля… заради такива като тях сме преживяли национални катастрофи, но в крайна 

сметка негодниците винаги са били изхвърляни – със или без референдум.” 
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Цитат, цялостен текст на коментара от 23:06:42 до 23:08:58 ч.: „Днес изпитах много 

странно чувство. Някаква смес от отвращение, желание да повърна и трудно контролируем 

стремеж да пребия някого. Просто отвратително. Не знам дали и с вас е било така. Но това 

усетих, когато днес в българския парламент един турчин, Четин Казак, предложи да не се 

разглежда референдумът. Веднага след това 99 кирякстефчовци го подкрепиха. А едни други 

четирима кирякстефчовци се въздържаха. За тези от Народното събрание, които не са чели 

„Под игото” пояснявам, че Киряк Стефчов е отрицателен литературен герой, който 

олицетворява всички онези ниски, грозни, жалки душици, които са предали идеалите на 

българския народ и открито демонстрират своите верноподанически чувства към османската 

власт по време на турското робство. И ако тези 103-ма се чудят дали това сравнение е обида 

– да, обида е. Не съм вярвал, че някога ще кажа добри думи за депутатите от ГЕРБ, както и за 

4-ма от БДЦ и 2-ма независими. Не знам дали днес гласуваха по съвест или с надежда за 

следващите избори, но това няма абсолютно никакво значение – важното е, че постъпиха 

правилно. За разлика от тях, днес в българското Народно събрание присъстваха 103-ма 

алчни, страхливи, некадърни, прости, позорни, жалки, лъжливи, отвратителни, вонящи, 

продажни, корумпирани, крадливи, мръсни, гнусни, тъпи, ненужни, вредни човечета. Заради 

такива като Вас, по света стават революциите. Революцията, скъпи мои плевели, е 

насилствена смяна на политическия режим, която води до преустройство на политическия, 

социалния и икономическия ред. Тя е спонтанно или организирано вдигане на народа поради 

масово недоволство от управлението. Не знам защо, но след революция, най-често бившите 

управляващи са или в затвора или в един по-добър свят. Просто такива са историческите 

факти. И още един факт – преди 20 години, в началото на януари, българите изгониха с 

камъни тогавашните народни представители. Просто е годишнина. Затова го казвам.”  

Цитат, цялостен текст на коментара от 23:12:26 до 23:15:24 ч.: “Уважаеми зрители, и аз 

днес изгледах това, не знам как да го определя това, което се случи в Народното събрание. 

То не беше дебат, не беше обсъждане. Всъщност днес Народното събрание се превърна в 

антинароден съд. Това, което говориха депутатите по дух, а и по съдържание, не се 

отличаваше по нищо от онова, което са говорили прокурорите и съдите по време на 

Народния съд от 1944 - 45 година. Единствената разлика беше, че през декември 1944 година 

обвиняеми бяха враговете на народа, а през януари 2017 година обвиняем беше самият 

народ. Престъплението на народа, според народните обвинители, се състои в това, че той 

чрез референдум иска да смени политическата система в България, т.е. иска да смени онези 

сраснали се с различните власти крадци, лъжци, корумпирани демагози и некадърници, 

които претендират, че са самата политическа система. Друго престъпление на българския 

народ е, че той на въпросния референдум, съвсем демонстративно е отказал да бъде ограбван 

от влезлите в парламента партии. Говорещите стигнаха до мнението, че най-голямото 

наказание за българския народ би било ако те продължат да го управляват. Плахите опити да 

се защити народът бяха в посока “нека не съдим българския народ, защото той е невменяем”, 

“не знае за какво гласува на референдум”, “не знае кое е добро и зло за него”, “не осъзнава, 

че трябва да служи на чужди, а не на своите интереси, и не е узрял да разбере, че не той е 

народът, а ние, неговите господари, неговите говорители в сутрешните блокове, неговите 

собственици на проправителствени, проамерикански, проруски и профекални медии сме 

истинският народ”. Народните представители си го казаха съвсем ясно – всички, които 

правят неща, които народът харесва, са мръсни популисти. А онези, които правят всичко, 

което народът не харесва, са държавници, политици, интелектуалци, елит. И според този 

елит, българската държава с всичките ѝ власти и институции не съществува, за да служи на 7 

милионния български народ, а на хилядата човека от самообявилия се елит. Днес да кажеш, 

че си един от седемте милиона, а не един от хилядата, е по-лошо от това да си фашист, 

комунист или терорист. Ти си гаден популист. Е, добре, аз съм гаден популист.” 

Още цитат 23:22:43 ч.: “...Дами и господа депутати, за Вас не трябва да има милост... 

такива като Вас са изчезнали и сега ще е така, защото народът е по-силен от Вас...” 
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Като е допуснал предоставянето за разпространение на предаване, в което обидната 

лексика доминира в изграждането на крайно критичното внушение на предаването, насочено 

срещу българските депутати и тяхното право на свободно изразяване на мнение в парламента 

относно референдума (гарантирано и чрез депутатския им имунитет), и като противопоставя 

народа на неговите легитимно избрани представители  в законодателната власт,  

доставчикът на медийни услуги „БТВ Медиа Груп” ЕАД е нарушил чл. 17, ал. 2 във 

връзка с чл. 10, ал. 1, т. 5 от Закона за радиото и телевизията за недопускане на 

нетърпимост между гражданите.   
 

Към административнонаказателната преписка са приложени следните документи и 

материали: 1. 1 бр. DVD със запис на програма “Б ТВ”, излъчена на 11.01.2017 г. от 22:29 ч. 

до 23:28 ч.; 2. Покана до „БТВ Медиа Груп” ЕАД за съставяне на акт за установяване на 

административно нарушение изх. № НД-02-19-00-24/ 14.02.2017 г. и обратна разписка за 

получаването ѝ; 3. Писмо до кмета на район Триадица, СО, изх. № НД-02-19-00-24/ 

01.03.2017 г.; 4. Писмо от кмета на район Триадица с вх. № НД-02-19-00-24/ 03.04.2017 г.; 5. 

Пълномощно от 30.01.2017 г..  

 

Постъпило е възражение с вх. № НД-02-19-00-24/ 03.04.2017 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 сценаристите и водещия на предаването по отношение на поведението на 

политически фигури и лица от 43-то НС, което право е гарантирано от чл. 39 от КРБ и чл. 10 

от ЕКЗПЧ. Правото свободно да се изразява и разпространява мнение е едно от основните 

права на човека и неговото ограничение е допустимо единствено в изчерпателно изброените 

в КРБ случаи. 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 АНО е констатирал нетърпимост, която не е 

съставомерен признак в чл. 17, ал. 2 от ЗРТ, тъй като изброяването на признаците в 

разпоредбата е изчерпателно и не подлежи на разширително тълкуване. Изцяло голословно и 

неподкрепено с доказателства е обособяването на 2 групи граждани, в отношенията между 

които се внушава нетърпимост, както и че излъченото съдържание разделя гражданите на 

политически фигури, т.е. народът срещу неговите легитимно избрани представители на 

законодателната власт. 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. Описаното в акта аудио-визуално съдържание представлява 

не само разпространено лично мнение на граждани (сценаристи и водещ) към политически 

фигури, то внушава нетърпимост между гражданите, тъй като разделя същите на групата на 

„народа”, който е подкрепил въпросите от Референдум 2016 г., срещу депутатите, които са си 

позволили да изразят различно мнение. Не може да се приеме доводът, че излъчените 

внушения са критика на дейността на политически фигури, доколкото ефирът е използван 

всъщност за внушаването на крайно отрицателно отношение към посочената група 

граждани, чрез използването на обидна лексика – идиоти, негодници, анонимни човечета, 

луди и безпомощни, не в час, алчни, страхливи, некадърни, прости, позорни, жалки, 

лъжливи, отвратителни, вонящи, продажни, корумпирани, крадливи, мръсни, гнусни, тъпи, 

ненужни, вредни човечета, плевели и т.н. Налице е и внушение за разделяне на „ние” 

(народът) и „вие” (депутатите, гласували по начин, който не удовлетворява авторите на 

предаването), както и косвени заплахи с „революция”.  
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Предвид изложеното и след извършената проверка на Акт за установяване на 

административно нарушение № НД-01-15/ 27.02.2017 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 

 

 

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 само заедно от двама членове на управителния съвет: Едмунд … 

Аппелт, Давид Щепан и Флориан Скала, 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 


