
 

 

 

 

НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ РД-10-46/ 13.06.2017 г. 

 

Днес, 13.06.2017 г., подписаната София Владимирова ... – председател на Съвета 

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

административно нарушение № НД-01-39/ 30.05.2017 г., съставен от ..., на длъжност 

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

нарушението ... и ..., срещу „ВИЖЪН ЛАБ” ЕООД, ЕИК 200963607, със седалище и адрес 

на управление: гр. София, ул. „Пиротска” № 5, ет. 1, представлявано от Мартин ... Христов– 

управител, ЕГН ..., за следното: 

 

На 17.05.2017 г. в Съвета за електронни медии (СЕМ), бул. “Шипченски проход“ 69, 

при преглед на запис на програма „БЪЛГАРИЯ 24”, излъчена на 03.05.2017 г. от 13:32:00 

ч. до 18:06:51 ч., предоставен от доставчика на медийни услуги „Вижън Лаб” ЕООД с 

писмо вх. на СЕМ № НД-05-94-00-143/12.05.2017 г., е установено следното: 

На 03.05.2017 г. от 16:39:50 ч. до 16:41:11 ч. в предаването „ТЕОРИЯ НА 

КОНСПИРАЦИЯТА” – комедийно шоу с водещ Светослав Митев е излъчено следното 

съдържание:  

Водещ: „Скъпи приятели, една от митологичните причини в стария завет, нашите 
прародители Адам и Ева да бъдат натирени от рая е змията и нейното коварство. 
Бедното животно е набедено типично по еврейски. Най-вероятно, защото, навремето 
последователите на Йехова не са съзирали никакъв финансов придобитък от 
съществуването на кралската кобра и това им е формирало отмъстително отношение 
към туй благородно и деликатно животинче. Евреите, на времето били точно такива. 
Навремето, сега не са. Но някога те побеснявали, започвали да буйстват, когато нещо не 
ставало за обрязване, продаване или не било сестра за която да се ожениш. Сега разбира 
се поданиците на Израел са съвсем нормални хора. Един народ, горещо обичан както от 
съседите си, така и от по-отдалечени народи и държави. Евреинът навсякъде е приет с 
топло чувство и гостоприемство, особено като се поразчуе че юдеите ни наричат гои, 
което е нещо като гяури, но без освежаващия елемент на кючек. Всъщност, аз обичам 

евреите, тогава, когато са актьори, сценаристи, оператори, шоумени, художници, 

архитекти, лекари, лични приятели, сапун, не, не сапун. Но, не мога да им простя 
вкупом, и без изключение, че на времето набедиха бедната змия. Този пълзящ разкош с 
нежно езиче, че е някаква гад. А тя не е. Имам директно и неоспоримо доказателство за 
това.” 
Гои - е мн. число на еврейската дума за народ. Употребява се както за еврейския така и за 

други народи. Още се използва и като "етнос". Смята се и за наименование на неевреите с 

оскърбителен оттенък. 

Описаното съдържание, излъчено в комедийното шоу „ТЕОРИЯ НА 

КОНСПИРАЦИЯТА”, поднесено с цел да забавлява аудиторията, употребява една от най-

мащабните прояви на нехуманност в световната история. Водещият си прави шега с една от 

най-големите трагедии - Холокоста - избиването на милиони евреи от режим между 1933-

1945 година. „Аушвиц” край Освиенцим е един от най-големите концентрационни лагери 

на нацизма в Европа, известен с избитите над милион и половина евреи. Технологията на 

смъртта, прилагана от нацистите, е задушаване с отровен газ, а после изгаряне в камери. 
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Всеизвестен факт е, че при промишленото избиване на хора в т.н. „лагерите на смъртта”, от 

човешките тела се е правел сапун – невиждана и ненадмината жестокост.  

Погрешните и антихуманни режими, довели до безсмислената и ненужна смърт на 

невинни хора, са неоспорим исторически факт. Отнемането на толкова много човешки 

животи би трябвало да буди дълбоко състрадание и уважение към тяхната памет. 

Омаловажаването, иронизирането и употребата на аналогии с исторически факти с 

цел да се забавлява аудиторията е недопустимо. Излъченото съдържание противоречи на 

добрите нрави, като оневинява и омаловажава една от най-големите прояви на 

жестокост и насилие срещу човека. Поради тази причина подобни аналогии с 

исторически факти са недопустими.  
Като е излъчил на 03.05.2017 г. от 16:39:50 ч. до 16:41:11 ч. описаното съдържание, 

включено в предаването „ТЕОРИЯ НА КОНСПИРАЦИЯТА” по програма „БЪЛГАРИЯ 

24”, доставчикът на медийни услуги „Вижън Лаб” ЕООД е допуснал за разпространение 

предаване, което е в противоречие с добрите нрави, с което 

е нарушен чл. 17, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 

6 от  Закона за радиото и телевизията.   

 

Към акта са приложени следните писмени документи и материали: 

1. 1 брой DVD със запис на част от програма „БЪЛГАРИЯ 24”, предоставен от доставчика 

на медийни услуги „Вижън Лаб” ЕООД, излъчена на 03.05.2017 г. от 13:32:00 ч. -18:06:51 ч. 

2. Покана до „Вижън Лаб” ЕООД  за съставяне на Акт за установяване на административно 

нарушение, изх. № НД-05-94-00-143/25.05.2017г., обратна разписка от 26.05.2017г.; 

3. Копие на писмо с вх.на СЕМ № НД-05-94-00-143/04.05.2017г. 

4. Писмо с изх. на СЕМ № НД-05-94-00-143/10.05.2017г., обратна разписка от 11.05.2017г. 

5. Копие на писмо с вх. на СЕМ № НД-05-94-00-143/12.05.2017 г. 

 

След проверка на административнонаказателната преписка намирам, че 

производството е протекло според разпоредбите на ЗАНН. Спазени са изискванията в чл. 42 

от ЗАНН за формалната страна на акта. Изискани, цитирани в акта и приложени към 

преписката са всички релевантни към случая доказателства. Неизпълнението на 

задължението е описано достатъчно ясно, така, че да не възниква съмнение относно 

неговото съдържание. Приложени са законосъобразно производствените правила във 

връзка с предявяването на акта. 

 

В законоустановения срок са постъпили възражения с вх. № НД-05-94-00-143/ 

31.05.2017 г. от Мартин Христов-управител. Във възраженията се сочат аргументи, че 

предаването „Теория на конспирацията” е заимствано от британската телевизионна 

хумористична парадигма и в тази връзка медията не претендирала за изключителност в 

областта на телевизионната комедия и за мнение относно етническите и религиозните 

предубеждения. Посочено е също, че въпреки това предаването умишлено се движи по 

бръснача на най- абсурдните сегрегации и расови предубеждения в обществото, търсейки 

гротеската на всички възможни пороци. Подчертава се, че целта на внушението е зрителите 

да са провокирани, за да се смеят, а не да плачат, макар и  от твърде острата и безпардонна 

комедия.  

Изложените във възраженията доводи считам за неоснователни и намирам, че 

излъченото съдържание е в противоречие с  добрите нрави, които от една страна са морална 

категория, а от друга- правни норми, дефинирани в принципите на чл. 10, ал.1, т.6 от Закона 

за радиото и телевизията. В тази връзка приведените във възражението примери, отнасящи 

се до опита на други държави в комедийните предавания не са относими към правната 

регулация в Р България.   
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По отношение на материалния закон намирам за безспорно установено нарушение 

на чл. 17, ал.2, вр. чл. 10, ал.1, т. 6 от Закона за радиото и телевизията. Описаното в 

констативната част на АУАН съдържание третира с оскърбително отношение една от най- 

мащабните прояви на нехуманност в световната история. Известният в историята факт, че 

от телата на изгаряните в камерите хора е правен сапун е поднесен от водещия с насмешка 

и подигравка. Излъченото противоречи на добрите нрави и на споделяните от нашето 

обществото общочовешки хуманни принципи. Безспорен исторически факт е ролята на 

българската държава срещу целенасоченото унищожение и геноцида над близо шест 

милиона евреи през втората световна война.Напълно неприемлив и недопустим е всякакъв 

опит за сарказъм спрямо еврейската общност, без значение, че е  пречупен през комедиен 

формат.  

На следващо място, извършената съвкупна преценка на описаните факти и 

обстоятелства, налага извод за по-високата  степен на засягане на регулираните обществени 

отношения. Нарушен е един от основите принципи за радио- и телевизионна дейност, което 

предполага определяне на санкция в по-висок размер от предвидения в закона минимум. 

Нарушението е извършено от регистриран доставчик, който създава двадесет и четири 

часова програма с национален териториален обхват, достъп до която имат значителен брой 

потребители  

Предвид изложеното и след като проверих Акт за установяване на административно 

нарушение № НД-01-39/30.05.2017г. с оглед на неговата законосъобразност и 

обоснованост, и след 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 „ВИЖЪН ЛАБ”  ЕООД,  ЕИК 200963607 със седалище и адрес на 

управление: гр. София, ул. „Пиротска” № 5, ет.1, представлявано от Мартин ... Христов – 

управител, имуществена санкция в размер на 4000 (четири хиляди) лева за нарушение 

на чл. 17, ал. 2, вр. чл. 10, ал. 1, т. 6 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 - ЦУ 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА С Е М 

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 НАП/ЧСИ за 

предприемане на действия за принудително събиране по реда на ДОПК. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА С Е М 

СОФИЯ ВЛАДИМИРОВА 


