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НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

№ РД-10-41/ 27.11.2018 г. 

 
Днес, 27.11.2018 г., подписаната София Владимирова …………., председател на Съвета 

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

административно нарушение № НД-01-45/16.10.2018 г., съставен от ………., на длъжност 

старши инспектор в СЕМ, при свидетели на установяване на нарушението ………….. и 

………….., срещу НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП АД, ЕИК 832093629, със седалище и адрес 

на управление: гр. София, СО - район Искър, бул. Христофор Колумб № 41, ет. 6, 

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

На 27.09.2018 г., в административната сграда на СЕМ – гр. София, бул. Шипченски проход 

№ 69, е извършен преглед на административна преписка, образувана с жалба от Николай Колев 

(с вх. № НД-05-94-00-257/19.07.2018 г.) срещу изданието на предаването „На кафе“, 

разпространено на 11.07.2018 г. в програма НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ на доставчика на медийни 

услуги Нова Броудкастинг Груп АД. 

Жалбоподателят излага твърдения, че по време на интервю на водещата Гала с госта Боби 

Ваклинов – репортер на „Господари на ефира“, са излъчени кадри, в които той (Николай Колев) 

е показан по хавлиена кърпа, когато излиза от баня, че върху кадрите са монтирани и обидни за 

него надписи. Тези кадри са излъчени 5 пъти по време на цялото предаване. Г-н Колев 

категорично заявява, че не е давал нито съгласие да бъде заснет, нито да бъдат показвани кадри 

с него. Счита, че телевизионният оператор е нарушил чл. 16 от Закона за радиото и телевизията 

и определя подходът спрямо него като опит да бъде унижен и телевизионно линчуван. 

Поради липса на запис на програмата в интегрираната система за мониторинг на СЕМ, 

Съветът е изискал (с изх. № НД-05-94-00-257/17.08.2018 г.) от Нова Броудкастинг Груп АД да 

предостави контролни записи на програма НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ в часовия интервал 09:00 ч. – 

11:00 ч. на 11.07.2018 г. 

С писмо вх. № НД-05-94-00-257/23.08.2018 г. доставчикът е предоставил искана 

информация. 

Преглед на записа, индивидуализиран с лого и непрекъснат таймкод, съдържащ данни за 

дата, месец, година, час, минути и секунди, установи че: 

В 09:29:03 ч. (по таймера на записа) започва предаването „На кафе“ с водещ Гала. 

Водещата анонсира темите и гостите, сред които е и репортерът Боби Ваклинов. 

От 09:30:10 ч. до 09:31:23 ч. (по таймера на записа) е излъчен материал („телевизионна 

визитка“), включващ монтирани кадри от отделни разследвания на Ваклинов, които са 

разпространени в рамките на различни издания на предаването „Господари на ефира“. 

От 09:30:29 ч. до 09:30:45 ч. (по таймера на записа) е излъчено аудио-визуално 

съдържание, озаглавено „Похотливият професор сгащен в хотела“. В близък план репортерът 

шепне, обърнат към камерата: „Всеки момент ще излезе от банята и ще му пожелаем „Честита 

баня“. Камерата се измества към огледална врата, която се отваря и се появява мъж, гол до 

кръста, а долната част на тялото му е увито в бяла кърпа. Гласът на Ваклинов: „Професор Колев 

… как върви?… Честита баня!…. чакайте, чакайте, чакайте …еййй….уу…много здрав…..Вие 

сте ръгбист…...еее, заключи се“. Камерата показва професора, който виждайки хора в 

хотелската стая, отстъпва назад в банята, като се опитва да затвори вратата й. Ваклинов 

настоятелно я бута с намерение да влезе след  професора. Трето лице снима с камера. 

По време на последвалото в студиото интервю на Гала с госта Б.Ваклинов, което е с 

продължителност до 10:08 ч. (по таймера на записа), същата „визитка“, включваща и кадрите с 
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професора, е разпространена на разделен екран още 4 (четири) пъти: от 09:37:31 ч., от 09:38:31 

ч., от 09:32:38 ч. и от 09:33:48 ч. 

Законът за радиото и телевизията задължава доставчиците на медийни услуги да не 

допускат създаване или предоставяне за разпространение на предавания в нарушение на 

принципите по чл. 10. Един от тези принципи касае защитата на личната неприкосновеност на 

гражданите. 

Монтираните и излъчени многократно кадри, в които: проф. Колев е показан в близък 

план гол по хавлия около кръста; прави опит да се скрие от камерата, но е последван от 

репортера Боби Ваклинов; оповестява се неговото име, така че самоличността му е разкрита; 

стои статичен надпис „палавият професор“, безспорно засягат честта и достойнството на 

лицето. 

Честта и личното достойнство са част от интегритета на личността като съвкупност от 

морални ценности, уронването на престижа и накърняването на доброто име нарушават 

неприкосновеността на всяка отделна личност. Затова защитата на правото на 

неприкосновеност на личността е издигнато високо в скалата на демократичните ценности и е 

важна част от професионалните стандарти, етични норми и законови изисквания.  

Следва да бъде отбелязано, че използваните в предаването „На кафе“ кадри с проф. Н. 

Колев са част от материал, излъчван през 2016 г. в поредица издания на „Господари на ефира”. 

Докато към онзи момент тяхното разпространение е било оправдано за целите на 

журналистическото разследване, то да се показват в различно от „Господари на ефира“ 

предаване през юли 2018 г. е несъотносимо и недопустимо. 

Като е разпространил на 11.07.2018 г. в програма НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ, в предаването „На 

кафе“, описаните кадри, засягащи честта и достойнството на проф. Николай Колев, доставчикът 

Нова Броудкастинг Груп АД е допуснал предоставяне за разпространение на предаване в 

нарушение на принцип по чл. 10, ал. 1 от закона, свързан със защита на личната 

неприкосновеност на гражданите, 

с което е нарушил чл. 17, ал. 2, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за радиото и 

телевизията. 

 

Към административнонаказателната преписка са приложени следните документи и 

материали: жалба до СЕМ с вх. № НД-05-94-00-257/19.07.2018 г. от Николай Колев; писмо с 

изх. № НД-05-94-00-257/17.08.2018 г. до Нова Броудкастинг Груп АД; писмо с вх. № НД-05-94-

00-257/23.08.2018 г. от Нова Броудкастинг Груп АД; 1 бр. CD със запис на програма НОВА 

ТЕЛЕВИЗИЯ от 11.07.2018 г.; покана за съставяне на АУАН и обратна разписка за връчването 

й. 

Независимо от изпратената покана до доставчика, негов представител не се е явил и актът 

е съставен в отсъствие на нарушителя. Предявен е чрез общинската администрация,  подписан е 

и е връчен на 31.10.2018 г.  

В законоустановения срок са постъпили възражения, в които се отрича извършването на 

нарушение и се отправя молба преписката да бъде прекратена, алтернативно – да бъде 

приложен чл. 28, буква „а“ от ЗАНН. Излагат се съображения, свързани с възможността на 

регулатора изобщо да налага санкции за нарушение на принципите за радио- и телевизионна 

дейност по чл. 10 от ЗРТ. Навеждат се доводи, че деянието, по-скоро може да е предмет на 

разглеждане от Етичната комисия на НСЖЕ. Развива се темата за свободата на медиите да 

отразяват факти от живота на дадена личност, когато се обслужва правото на аудиторията да 

бъде информирана по значим въпрос и по този начин да бъде обслужен обществения интерес. 

Дава се пример с друг случай, отразен в медиите и в който друг „палав професор“ е осъден за 

недопустимо поведение. 

Проверка на административнонаказателната преписка показва, че АУАН е съставен в 

рамките на предвидения давностен срок и съдържа изискуемите от закона реквизити. 

Доставчикът е организирал адекватно защитата си, подавайки възражение. Не споделям 

доводите, развити от Нова Броудкастинг Груп АД. Безспорна е компетентността на 

административнонаказващия орган да налага санкции за нарушение на чл. 10 от ЗРТ, в този 

смисъл има и константна практика на съда относно съставомерността на констатирани 
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нарушения на принципите за радио- и телевизионна дейност. Неоснователни са и възраженията, 

свързани с превес на правото на информация пред правото на лична неприкосновеност, когато 

се коментират обществено значими въпроси. В конкретния случай, използваните в предаването 

„На кафе“ кадри с проф. Н. Колев са част от материал, излъчван през 2016 г. в поредица 

издания на „Господари на ефира”. Докато към онзи момент тяхното разпространение е било 

оправдано за целите на журналистическото разследване, то да се показват в предаване през юли 

2018 г., разглежданите теми, в което нямат нищо общо с темата за недопустимите отношения 

между преподаватели и студенти, намирам за несъотносимо и при липса на обществена 

дискусия по въпроса. Нещо повече, към датата на излъчване на предаването, на доставчика е 

известно, че е прекратено наказателното производство, образувано срещу Н.Колев. По 

отношение прилагането на чл. 28, б.“а“ от ЗАНН - съгласно Критериите за отграничаване на 

маловажните случаи при извършено нарушение на Закона за радиото и телевизията или други 

закони, прилагани от Съвета за електронни медии (достъпни на http://cem.bg/actbg/732), не 

следва да се приемат за маловажни случаите на нарушение на принципите по чл. 10. Следва да 

бъде отбелязано й, че нарушението е извършено в условията на повторност – на 17.04.2018 г. е 

влязло в сила НП № РД-10-24/ 07.03.2017 г., с което на Нова Броудкастинг Груп АД е наложена 

санкция за нарушение на същия текст на закона. Това мотивира определяне на размер на 

санкцията, който е над предвидения в закона минимум. 

Предвид изложеното и след като проверих Акт за установяване на административно 

нарушение № НД-01-45/16.10.2018 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, и 

прецених събраните доказателства и направените възражения, на основание чл. 126, ал. 1 и ал. 

3, 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, със седалище и 

адрес на управление: гр. София, СО - район Искър, бул. Христофор Колумб № 41, ет. 6, 

представлявано от Дидие ………….. Щосел, имуществена санкция в размер на 6 000 (шест 

хиляди) лева за нарушение на чл. 17, ал. 2, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за 

радиото и телевизията, извършено в условия 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 - 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 


