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НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

№ РД-10-56/08.08.2017 г. 
 

Днес, 08.08.2017 г., подписаната София Владимирова ………, председател на Съвета 

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

административно нарушение № НД-01-51/26.07.2017 г., съставен от …….., на длъжност 

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

нарушението ……… и ……, срещу БЪЛГАРСКАTA НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, ЕИК 

000672350, със седалище и адрес на управление: гр. София 1504, ул. Сан Стефано № 29, 

представлявана от Вяра …. Анкова - генерален директор, ЕГН ……. за следното: 

 

На 17.07.2017 г., в гр. София, в административната сграда на СЕМ – бул. Шипченски 

проход” № 69, при извършване на регулярен мониторинг по график, след преглед на запис от 

Интегрираната система за мониторинг на СЕМ на програма БНТ1 на доставчика на медийни 

услуги БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ (БНТ) е установено, че:   

 

На 16.07.2017 г. от 19:02:57 ч. до 19:42:46 ч. e излъчено предаването „Лачените обувки 

на българското кино – Анимационните филми”,  което съдържа три анимационни филма:  

„Как маймуните произлезли от човека”, „Баща” и „Вятър работа”. 

 

Третият анимационен филм „Вятър работа” на Анри Кулев е излъчен от 19:29:18 часа 

до 19:41:02 часа с общо времетраене от 12:45 минути. В началото картината на филма 

показва как в битки със заври (дино-заври, плезио-заври, ихтио-заври), в битки с войни, 

грубовати мъже побеждават. Глас зад кадър разказва за победите и акцентира как нашите 

неандерталски отци са създали знамето: ”сетили се, че трябва да ознаменуват победата си по 

такъв начин, че всички заври да видят и да се разтреперят от завист и страх. И тогава на най-

дългото копие завързали празната кожа на жертвата и я развяли високо над главите си, 

защото ознаменуването може да стане само със знаме и ловът продължил. Продължили 

убийствата, битките, сраженията, войните с все по-нови и по-страшни оръжия, само 

знамената останали същите. Един прът и на него нечия кожа или конска опашка, или 

окървавена риза, или просто парче плат. И, разбира се, вятър, който да развява знамето. 

Знаме без вятър – вятър работа...”  

 

Следват кадри от битки - ранени бойци, ранени и знаменосци, Смъртта в бяла роба, с 

коса в ръка, покосява останалите живи мъже. Един от тях успява да се изтръгне от мъртвата 

хватка на Смъртта и отваряйки очи вижда медицински сестри, които обгрижват ранените на 

бойното поле. Една от тях го издърпва от полесражението и успява да го отведе до мирно 

селище, където сядат между купи сено. Медицинската сестра съблича униформата си, остава 

абсолютно гола и започва любовна игра между боеца. Следват сцени с любовна игра - 

прегръдки, милувки, наситени с много силно еротично усещане. Мимиките, движенията на 

телата, стоновете, издават състоянието на възбуда. Показването на осъществяването на самия 

полов акт като в „нереалност” е съпроводен звуково от възторзи на екстаз до писък на 

удоволствие и…бланк. Ражда се нов живот, бебе, стискащо в юмруче знаменце!   
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Съгласно 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 (Критериите), приети от СЕМ и ДАЗД на основание чл. 32, 

ал. 5 от ЗРТ, „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.”.  

 

Описаното по-горе съдържание, излъчено в неделен ден, непосредствено преди 

предаването „Лека нощ деца“, включващо сцени с откровено еротично съдържание (любовна 

игра, полов акт), би засегнало психическото, нравственото и социалното развитие на детска 

аудитория, която в този момент е пред телевизионния екран. 

 

Като е предоставила за разпространение на 16.07.2017 г. от 19:29:18 часа до 19:41:02 

часа анимационният филм „Вятър работа”, БНТ е допуснала предоставяне за 

разпространение на предаване в нарушение на Критериите за оценка на съдържание, което е 

неблагоприятно или да създава опасност от увреждане на физическото, психическото, 

нравственото и/или социалното развитие на децата,   

с което е нарушен чл. 17, ал. 2 от ЗРТ, във връзка с т. 27 от Критериите за оценка 

на съдържание по чл. 32, ал. 5 от Закона за радиото и телевизията, приети с Решение № 

234 от 25.10.2011 г. на Съвета за електронни медии. 

 

Към административнонаказателната преписка са приложени следните документи и 

материали: CD-R със запис на програма БНТ1 на доставчика на медийни услуги БНТ, 

излъчена на  16.07.2017 г. от 19.00 до 20.00 часа; Покана за съставяне на акт за установяване 

на административно нарушение изх. № НД-05-94-00-228/21.07.2017 г.  

В законоустановения срок не са постъпили възражения.  

 

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 на материалния закон, приемам за безспорно, че 

разпространението на анимационният филм, съдържащ сцените, подробно описани в 

констативната част на АУАН, в часови пояс, който традиционно привлича детска аудитория 

(преди предаването  „Лека нощ, деца“) не съответства на разпоредбата на чл. 17, ал. 2, във 

връзка с т. 27 от Критериите по чл. 32, ал. 5 от ЗРТ. 

 

Предвид изложеното и след направената проверка на Акт за установяване на 

административно нарушение № НД-01-51/26.07.2017 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 БЪЛГАРСКАTA НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, ЕИК 000672350, със 

седалище и адрес на управление: гр. София 1504, ул. Сан Стефано № 29, представлявано от 

Вяра …. Анкова - генерален директор, имуществена санкция в размер на 15 000 
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(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 по чл. 32, ал. 5 от същия закон.  

 

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 


