
 

 

 

 

 

 

 

НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

№ РД-10-44/ 16.05.2017 г. 

 
Днес, 16.05.2017 г., подписаната София Владимирова …, председател на Съвета за 

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

административно нарушение № НД-01-26/ 30.03.2017 г., съставен от …, на длъжност 

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

нарушението … и …, срещу “НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП” АД, ЕИК: 832093629, 

седалище и адрес на управление: гр. София 1592, р-н Искър, бул. “Христофор Колумб” № 41, 

ет. 6, представлявано от Дидие … Щосел, ЕГН …, за следното: 

 

На 07.02.2017 г., в административната сграда на СЕМ - гр. София, бул. „Шипченски 

проход”  № 69, ет. 6, при преглед на записи от Интегрираната система за мониторинг (ИСМ) 

на телевизионна програма НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ на доставчика на  медийни услуги  НОВА 

БРОУДКАСТИНГ ГРУП АД, е установено следното: 

На 06.02.2017 г. в рамките на предаването “Господари на ефира” от 23:16:21 до 

23:22:12 ч. е излъчена информация (видео материал, заснет със скрита камера), свързана с 

личния живот на едни български гражданин в сексуален аспект. В периода от 23:16:21 до 

23:22:12 ч. предаването е излъчило следната информация: 

Текст  Видео  
Двамата водещи (Ненчо Балабанов и Малин 

Кръстев) в кадър - Сега отиваме към един не по-

лек случай. В четвъртък Ви показахме скандален 

материал с монах, който си търси интимности в 

интернет. Сега ще видим продължението на негов 

терен.  

Боби Ваклинов в кадър: Нови шокиращи 

разкрития в църковните среди. И то от източника, 

който разкри Троянската афера. 

Мъж, анонимен – Точно така. 

Боби Ваклинов - Слушам подробности защо си тук 

при нас. 

Мъж – Заставам за втори път пред камера с още по-

неоспорими доказателства, за да мога да отворя 

очите на хората, които движат Църквата. За да могат 

да видят какво се случва не само в Троянския 

манастир, в цяла България. Само че този път не 

могат да кажат, че кадрите са манипулирани, защото 

всичко се вижда едно към едно. Сега става за въпрос 

за така известната кака Филка.  

Боби – Как се срещнахте отново с Филарет, по-

известен като кака Филка? 

Мъж – Ами, където се срещат всички гейове, в един 

гей сайт. 

Горе надпис “Монах си търси секс по интернет” 

/архив 2.02.2017/, червена точка “18”.  

 

Боби Ваклинов и анонимен мъж в гръб, като 

силуетът му е без фокус.  
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Боби – А той вилнее в този гей сайт... 

Мъж – ...вилнее безсрамно... търси си мъже за секс. 

Ако чукнете в Гугъл може да видите 

.../заглушителен сигнал/ долна черта плащам 

/снимка и надписи/. Зад един от сайтовете зад този 

мейл стои точно кака Филка. Решавам с един мой 

приятел да организирам една такава среща, на която 

кака Филка.. 

Боби – ...рандеву...  

Мъж – Точно така, да бъде обладана. 

Диктор – Любовната среща е уредена.  

Водещ - Радостен Филарет посреща госта си пред 

вратата.  

Диктор – Добре дошли в обителта на духовника. 

Ето го расото му /звучи песнопение/, прилежно 

закачено на гардероба. 

Монах Филарет – На снимките изглеждаш по-

голям.  

Гост – На 20 съм, обаче никой не ми ги дава.  

Монахът – Е, шестнайсет ти даваме.  

Гост – Те са ми давали петнайсет, тринайсет.  

Монах Филарет – Ти, иначе откъде идваш? 

Гост – От “Люлин” чак. Много ангажименти.  

Монах Филарет – Ох, че и аз те заангажирах. 

Гост – Няма проблем. 

Монах Филарет – По принцип си бисексуален, така 

ли? 

Гост – Ами  от двата обичам. А ти само... 

Монах Филарет – Аз съм си аз. То напоследък да 

ти кажа въобще не може да се намери нещо 

качествено... или са някакви... пфу-у... супер 

несериозни… 

Гост – Аз обичам да го правя за удоволствие, 

защото съм женен, с дете и... аз обичам да правя 

секс с мъже. 

Монах Филарет – остава да си зодия скорпион и ще 

падна!  

Гостът – Аз съм рак.  

Монах Филарет – Добре. Третият познат рак. Щях 

да кажа “третият за днес”. Ние близнаците също сме 

хиперсексуални, но невинаги. Знаеш ли какво е да 

имаш гадже скорпион?  

Гост – Не, нямам си идея. 

Монах Филарет - Денонощно иска секс.  

Гост – Това е нещо хубаво. 

Монах Филарет – Денонощно. Да има как да не 

слиза. От тук да не слиза.  

Гост – Макар, че те търся от вчера, човек. Търся, 

търся и не можах да намеря.  

Монахът – Който търси намира, обикновено. 

Монах Филарет – Ти нямаш ли...? /приложение за 

намиране на партньори/ 

Водещ – Монах Филарет просвещава госта си за гей 

хита в набирането на сексуални партньори в 

интернет.  

Монахът – Свали си ...на телефона и виждаш кои са 

около теб. Те са хиляда. 

Появява се снимка на монаха като връзка и 

надпис “монах Филарет” – в десен долен ъгъл.  

 

На двойна експозиция снимки от мрежата – 

полугол мъж с телефон, надпис “welcome to our 

community”. 

 

 

 

 

 

Надпис долу в дясно – “София”. 

Мъж пред блок. Влизане в сградата – субективна 

камера. Близък план на усмихнато лице на 

монаха. Коридор. 

/появява се на екран снимка на монаха./ 

Черно расо, закачено на вратата на гардероб. 

Ниска масичка, легло със сгънати одеяла. Близък 

план на лицето на монаха.  

 

 

 

 

Диалогът е предаден чрез разноцветни субтитри 

върху кадри от стаята, за да се разбира разговорът 

от зрителите, тъй като звукът от скритата камера е 

некачествен.  
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Гост – Това е много добро.  

Монахът – Не е много добро, защото там са същите 

боклуци, които са и тук, в сайта. Попадал съм на 

много хора, които не стават. Ето този например, 

който е на двеста метра... в смисъл, на двеста, 

защото другите са ме блокирали, тук в околността, 

които са... 

Водещ – Защо ли? /смях/ 

Монахът – Ако взема да му пиша, търси среща, 

търси какво ли не... 

Гост – Повечето са платени.  

Монахът – Или са платени, или просто това, което е 

на снимката, не е това, което е в действителност. 

Както съм попадал на няколко досега. 

Гост – Значи, аз познавам едно момче, което си е 

направило скрит профил просто. И ги лъже. Или 

иска много пари, или ги лъже.  

Монах – Хубаво - искаш пари. Така имах един – 

ами, мъчи се човекът, един час се мъчи. Ами, то не 

става. Като не става, не става. Накрая му казах – 

обуй се и си тръгни. Просто не издържах да го 

гледам как се мъчи.  

Гост – Това е нечовешко. 

Монахът – Гледаш го как седи и се гъне пред тебе и 

не може да се...и, и, продължава да... И ме досмеша. 

Викам, я се обуй и си тръгни. Аз циркове, ако искам 

да гледам, може да гледам в интернет. Дошъл си, 

пари ще ми искаш. В смисъл пари за работа. И от 

колко години си с тоя двойствен живот? В смисъл 

откога си семеен?  

Гост – Отпреди две години.  

Монах – Ааа... 

Гост – Аз викам да правим, да вършим работа.  

Монахът – Ами добре. 

 

Водещ – Следват кадри, които не са подходящи за 

ефир.  

 

 

 

Гостът – Благодаря ти. 

Диктор – След сладострастното изживяване, 

двамата герои се разделят по живо, по здраво.  

 

 

 

 

 

Боби В. – Вие сте зодия близнак, нали? 

Монахът – Да. 

Боби – „ние близнаците сме хиперсексуални”... ама 

вие като монах не би ли трябвало да сте дали обет за 

целомъдрие ... „монашеските обети включват 

целомъдрие, като въздържаност от сладострастно 

задоволяване на плътските похоти”. Вижте сега 

какво се случва тука... заемате кучешка поза... нали 

се заклехте, че нищо такова не се е случило? Аз до 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ръце ръкомахат – те са на говорещия монах. 

Лицето на монаха се вижда от време на време.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадри без фокус – вижда се движение на глава... 

 

Червена завеса – ефект, надпис “Разширената 

версия, може да видите на: www.gospodari.com”  

 

 

Субективна камера, нагоре към тавана, вижда се 

отново част от стаята. Бяла маргаритка 

/компютърна анимация: закрита част от тялото на 

монаха. Вижда се, че е само по тениска и без 

панталони, без фокус. Монахът се облича... 

 

 

В кадър – облачен в черно и с шапка монахът с 

Боби Ваклинов, на фона на бяла ограда. Близък 

план лицето на монаха. Долу в дясно надпис – 

“Лом”. 
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последно се надявах... 

 

Водещи – Скъпи приятели, ние нямаме против 

различните сексуални ориентации, както нямаме 

против изповядването на каквато и да е религия. 

Показваме всичко това, защото смятаме, че в 

Църквата трябва да имат място вярващи християни, 

а не хора, които отблъскват вярващите, и то 

облечени в расо. Ние няма да затваряме очи за 

подобни случаи, докато Църквата продължава да 

затваря нейните за непристойно поведение в 

собствените й редици.  

Водещ – Тези дни ще ви покажем и срещата на 

монах Филарет с Боби Ваклинов...   

 

 

Двамата водещи в среден план – първо всеки 

самостоятелно в кадър и после заедно.  

 

Надпис www.gospodari.com 

 

 

 

 

 

 

Изтегляне на камерата – публиката на 

предаването ръкопляска...   

 

Видео материалът съдържа кадри, заснети без знанието и съгласието на снимания 

гражданин, за което свидетелстват негови писма до СЕМ. На екран публиката се запознава с 

реалното съдържание на неговата лична кореспонденция, независимо че е художествено 

поднесена под формата на “възстановка”. Публиката проследява негов личен - интимен 

разговор в домашна обстановка. Зрителите виждат лицето на монаха, полуголото му тяло в 

цял ръст, както и части от личната му квартира. Интонацията, с която водещите на 

предаването говорят за него, носи коментарна характеристика на подигравателно и 

унизително отношение.  

Посоченият аудиовизуален материал нарушава основни конституционни права на 

български гражданин (чл. 32, ал. 2; чл. 34, ал. 1 – 2 от КРБ) “Никой не може да бъде следен, 

фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без негово 

знание”, както и че “свободата и тайната на кореспонденцията и на другите съобщения са 

неприкосновени”. Освен това чл. 29, ал. 1 от основния закона на държавата гласи, че никой 

не може да бъде подлаган на “унижаващо отношение”.  

Законът за радиото и телевизията определя в глава “Допълнителните разпоредби” в 

параграф 1, точка 21, че “личен живот” е животът на човек в семеен, здравен и сексуален 

аспект. 

Предаването “Господари на ефира” представя на 6-ти февруари 2017 г. информация за 

личния живот на български гражданин в сексуален аспект. Аудиторията става свидетел на 

едно изключително унизително отношение към млад човек, поел по покайния път на 

монашеството и на едно абсолютно недопустимо медийно поведение, което цели публично 

унижение на български гражданин.   

 

С разпространението на описаното медийно съдържание на 06.02.2017 г. по програма 

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ, доставчикът на медийни услуги НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП АД е 

допуснал създаване и предоставяне за разпространение на предаване, съдържащо 

информация, свързана с личния живот на гражданин, без неговото съгласие, 

с което е нарушен чл. 16, ал. 1 от  Закона за радиото и телевизията.  
 

Към преписката са приложени следните писмени документи и материали: Жалба с вх. 

на СЕМ № НД-05-94-00-42/ 06.02.2017 г. и Сигнал вх. № НД-05-94-00-43/ 06.02.2017 г. от 

Владимир Цанев (монах Филарет); 1 бр. DVD-R със запис на част от програма “Нова 

телевизия”, излъчена на 07.02.2017 г.; Покана за съставяне на акт за установяване на 

административно нарушение с изх. № НД-05-94-00-42/ 15.03.2017 г. + обратна разписка за 

получаването ѝ; Писмо изх. на СЕМ № НД-05-94-00-42/ 03.04.2017 г. до кмета на район 

Искър, Столична община; Писмо вх. № НД-05-94-00-42/ 26.04.2017 г. от кмета на район 

Искър, Столична община; Пълномощно рег. № 11765/ 2013 г. на нотариус Дарина Стойкова. 
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Постъпило е писмено възражение с вх. № НД-05-94-00-42/ 24.04.2017 г. от 

упълномощен представител на дружеството, в което са изложени следните доводи срещу 

акта: разпоредбата на чл. 16, ал. 2 от ЗРТ дава свобода на доставчиците на медийни услуги да 

включват в предаванията си информация в публичен интерес относно личния живот на 

гражданите, осъществяващи правомощия на държавни органи, или на граждани, чиито 

решения имат влияние върху обществото. В конкретния случая, в рамките на предаването 

„Господари на ефира”, е излъчен материал с духовно лице – монах, който търси и уговаря 

секс с непознати, ползвайки глобалната мрежа. Този материал е от обществен интерес и 

касае лице, което може да влияе на обществото. Лицата, изповядващи християнските 

ценности в България са мнозинство и е недопустимо да бъдат заблуждавани от клирици, зад 

чиято привидна духовност се крие невъобразима похотливост, нехарактерна дори за масовия 

гражданин, незаемащ църковен сан. По своя замисъл монашеството е подражание на 

Христовия начин на живот. Монахът не е женен, свободен е от роднински връзки, няма 

покрив над главата си, странства, живее в доброволна нищета, пости, прекарва нощите сив 

молитва. В този смисъл, гражданинът-клирик Филарет с поведението си създава негативно 

възприятие върху обществото на православните християни. Един от трите монашески обета е 

този за целомъдрие. Сред основните характеристики на целомъдрието е въздържанието от 

сладострастност на плътските похоти. Канонът определя, че монасите са призвани да бъдат 

пример за подражание на миряните. От видеото става ясно обаче, че не такъв пример за 

подражание се оказва монах Филарет. Двойствеността и липсата на духовна чистота на 

монах Филарет оскверняват Българската православна църква и достойните личности в нея с 

безупречен монашески живот, всеки гражданин, който е приел християнството. Посочено е 

още, че доставчикът напълно споделя, че правото на личен живот е неприкосновено, но в 

случаи, подобни на този, следва да се постави въпросът за баланса – от една страна е 

неприкосновеността на личния живот на гражданите, а от другата общественият интерес.  
 

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. Предвид факта, че АУАН е съставен при условията на чл. 40, ал. 2 

от ЗАНН – в отсъствие на нарушителя, който след покана не се е явил, той е предявен и 

подписан чрез общинската администрация на СО – район Искър. Доставчикът е организирал 

адекватно защитата си, подавайки писмено възражение, което намирам за неоснователно. 
 

Не споделям доводите, че лицето попада в изключенията на чл. 16, ал. 2 от ЗРТ, тъй 

като то не е нито гражданин, осъществяващ правомощията на държавен орган, нито 

гражданин, чиито решения имат влияние върху обществото, нито срещу него е налице влязла 

в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер (ал. 4). Безспорно е, че 

информацията, която е разпространена за него, представлява информация за личния му 

живот в сексуален аспект, съгласно § 1, т. 21 от ДР на ЗРТ, както и че липсва съгласие за 

разпространението ѝ. Независимо от по-особения статут на гражданина (православен монах), 

намирам, че разпространената информация за сексуалния му живот не е от толкова значим 

обществен интерес, че да се пренебрегнат основни конституционни принципи, свързани с 

правото на личен живот, правото да не бъде фотографиран без негово знание и съгласие и да 

не бъде унижаван публично. 

 

Във връзка с изложеното намирам за безспорно установено нарушението по чл. 16, ал. 

1 от ЗРТ. Същото е извършено в условията на повторност, поради което имуществената 

санкция следва да бъде определена в двоен размер. Съгласно § 1, т. 33 от ДР на ЗРТ, 

повторно е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на 
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наказателното постановление, с което е наложено наказание за същото по вид нарушение. С 

НП № РД-10-47/ 02.12.2014 г. на „Нова Броудкастинг Груп” АД е наложена санкция за 

същото нарушение в размер на 3000 лв. Наказателното постановление е потвърдено от съда и 

влязло в сила на 14.07.2016 г. (Решение от 22.01.2016 г. на СРС по н.а.х.д. № 23884/ 2014 г., 

оставено в сила с Решение № 5046/ 14.07.2016 г. на АССГ по к.н.а.х.д. № 4301/ 2016 г.), а 

процесното нарушение е извършено на 07.02.2017 г., т.е. в едногодишния срок от влизане в 

сила на НП РД-10-47/ 02.12.2014 г. 

 

Във връзка с изложеното и след проверка на Акт за установяване на административно 

нарушение № НД-01-26/ 30.03.2017 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 “НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП” АД, ЕИК: 832093629, седалище и 

адрес на управление: гр. София 1592, р-н Искър, бул. “Христофор Колумб” № 41, ет. 6, 

представлявано от Дидие … Щосел, ЕГН …, имуществена санкция в размер на 6000 (шест 

хиляди) лева за нарушение на чл. 16, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията, 

извършено в условията на повторност. 

 

 

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 

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 публичен изпълнител 

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

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 

СОФИЯ ВЛАДИМИРОВА 

 


