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НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

№ РД-10-53/25.07.2017 г. 
 

Днес, 25.07.2017 г., подписаната София Владимирова ……., председател на Съвета 

за електронни медии, разгледах и проверих преписка по Акт за установяване на 
административно нарушение № НД-01-38/26.05.2017 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, район Триадица, Административна сграда на 
НДК, пл. България № 1, представлявано от изпълнителните директори: Флориан Скала, ЛНЧ 
……., Давид Щепан, ЛНЧ ….. и Господин … Йовчев, ЕГН ……. (като всеки от изп. 
директори представлява дружеството с един от другите двама) за следното: 

На 08.03.2017 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 БТВ на доставчика на медийни услуги БТВ Медиа Груп ЕАД, е 
установено, че: 

На 26.02.2017 г. /неделя/ по програма БТВ от 13:03:06 до 14:54:56 ч. е излъчен 
игралният филм “Любов от разстояние”, който съдържа сцени със сексуален характер, които 
са неподходящи за деца и които могат да въздействат неблагоприятно или да създадат 
опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното 
развитие на децата.  

Кинематографичното произведение е обозначено от доставчика със знак, че филмът е 
неподходящ за деца под 12 години. Произведението обаче е разположено в обедния часови 
пояс на телевизията в почивния (неучебен) ден - неделя. Програма БТВ не е специализирана 
за филми за възрастни зрители, а е политематична и привлича разнородна по възраст 
публика, включително детска аудитория.  

Филмът “Любов от разстояние” съдържа епизоди, които недвусмислено показват полов 
акт между мъж и жена. Една от сцените (от 13:47:40 до 13:48:27 ч.) изобразява полов акт 
върху кухненска маса за хранене. Действието започва с влизане в жилище, целувки между 
двамата докато се събличат в коридор, сексуален акт върху маса в дневна и близък план на 
голо мъжко тяло в гръб (седалищни части). Втора от сцените (от 14:13:43 до 14:16:24 ч.) 
показва симулирано полово сношение между мъж и жена по телефона, като изпълнителите 
на главните роли употребяват изрази като “чукам”, “свършвам”, “възбуден”, “докосване”, 
“яздя”, описвайки сексуалните си преживявания в автомобил и самолет. Те са показани в 
легла, като извършват самозадоволяващи се движения под завивките. Лентата е романтична 
комедия, но е неподходяща за излъчване в обедния програмен пояс, който привлича и детска 
аудитория. Във филма се използват няколко пъти ругатни като “мамка му”, думи като 
“вагина”, “сперма”, “пенис”, “мастурбиране”, “чекия” и други. Тази лексика присъства по 
време на целия филм, описвайки сексуалния живот и преживявания на мъже и жени в зряла 
възраст.  

 
Съгласно т. 27 от Критериите за оценка на съдържание, което е неблагоприятно или 

създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или 
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социалното развитие на децата, приети с Решение № 234/ 25.10.2011 г. на СЕМ, „елементи от 
програмното съдържание на доставчиците на медийни услуги, които могат да въздействат 
неблагоприятно или да създадат опасност от увреждане на физическото, психическото, 
нравственото и/или социалното развитие на децата, следва да бъдат разполагани в програмни 
пояси, които се предполага, че не привличат детската аудитория”. В случая игралният филм 
като част от програма БТВ се излъчва на обяд в неделя – време, в което е обичайно да има и 
детска аудитория пред телевизионните екрани. 

Съгласно чл. 17, ал. 3 от ЗРТ, разпоредбите, които засягат децата, не се отнасят до 
предавания в кодиран вид и до предавания, които се разпространяват в програми между 
23:00 и 6:00 часа и са ясно обозначени чрез предхождащ ги аудио- и/или аудио-визуален знак 
или се идентифицират с визуален знак през цялото време.  

Като е допуснал предоставянето за разпространение на неподходящо за детска 
аудитория кинематографично произведение в обедния програмен пояс по програма БТВ на 
26.02.2017 г., съдържащо сцени с открито сексуален характер и лексика, което може да 
въздейства неблагоприятно или да създаде опасност от увреждане на физическото, 
психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата, 

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

Закона за радиото и телевизията, във връзка с т. 27 от Критериите за оценка на 

съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на 

физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата по чл. 

32, ал. 5 от ЗРТ. 

 
Към административнонаказателната преписка са приложени: 1 бр. DVD със запис на 

част от програма БТВ от дата 26.02.2017 от 13:00:01 до 14:59:23 ч.;  покана до БТВ Медиа 
Груп ЕАД за съставяне на АУАН изх. на СЕМ № НД- 02-19-00-48/18.05.2017 г., обратна 
разписка от 22.05.2017 г.  

 
В законоустановения срок са постъпили възражения, в които се оспорва 

извършването на нарушение и се отправя молба преписката да бъде прекратена. Доставчикът 
навежда доводи, свързани със свободата на творческо изразяване; като вид изкуство, и 
филмовото се приема субективно, съдържанието му е пречупено през личните възприятия на 
гледащи – в случая на актосъставителя. Подчертава се и, че предмет на творческа свобода не 
може да бъде само красивото, но и това, което провокира, смущава, дори шокира. Обръща се 
внимание, че филмът е отбелязан като не препоръчителен за определена категория деца – 
под 12 години. На следващо място се твърди, че описанието на сцените е силно 
преувеличено и не съответства на излъченото; че изразите са използвани в определен 
контекст без визуализация. 

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. По отношение конкретните доводи на доставчика, изложени във 
възражението, намирам същите за неоснователни. Лексиката на героите, както и описаните 
кадри са със съдържание и интезитет на въздействие такъв, че могат да окажат 
неблагоприятно влияние върху детската аудитория. Филмът е излъчен в неделен ден и в 
обеден часови пояс, когато се предполага присъствие на малки зрители пред телевизионния 
екран. Обозначаването от страна на доставчика представлява по-скоро признание, отколкото 
опровержение, че съдържанието, което се разпространява в този час не съответства на 
разпоредбата на чл. 17, ал. 2 и ал. 3 от ЗРТ и е неблагоприятно за деца. 
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Предвид изложеното и след като проверих Акт за установяване на административно 
нарушение № НД-01-38/26.05.2017 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, и 
след преценка на събраните доказателства и направените възражения, на основание чл. 126, 

ал. 4, 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, район Триадица, Административна сграда на НДК, пл. България № 1, 
представлявано от изпълнителните директори: Флориан Скала, Давид Щепан, и Господин … 
Йовчев (като всеки от изп. директори представлява дружеството с един от другите двама), 
имуществена санкция в размер на 15 000 (петнадесет хиляди) лева за нарушение на чл. 
17, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, във връзка с т. 27 от Критериите за оценка на 
съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на физическото, 
психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата по чл. 32, ал. 5 от ЗРТ.  

 

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 


