
 

 

 

 

 

 

 

 

НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

№ РД-10-6/ 16.04.2019 г. 

 
Днес, 16.04.2019 г., подписаната София Владимирова …, председател на Съвета за 

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

административно нарушение № НД-01-8/ 07.02.2019 г., съставен от …, на длъжност 

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

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

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

41, ет. 6, представлявано от Вяра Константинова Анкова и Николай Стефанов Андреев, за 

следното: 

 

На 18.12.2018 г., в административната сграда на Съвета за електронни медии (СЕМ) - 

гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, при преглед на записи от Интегрирана система 

за мониторинг (ИСМ) на телевизионна програма „Нова телевизия” на доставчика на 

медийни услуги „Нова Броудкастинг Груп” ЕАД (преди „Нова Броудкастинг Груп” АД), 

излъчена на 11.11.2018 г., е установено следното: 

 

На 11.11.2018 г., от 20:00:28 часа до 22:22:40 часа е излъчен игралният филм „Атомна 

блондинка” на режисьора Дейвид Линч. Кинематографичната творба е шпионски екшън с 

множество сцени на насилие. Преди филма в 20:00:11 ч. излиза на екран предупредителен 

надпис „Филмът не се препоръчва за зрители под 14 години”. Следват заставки: „Със 

съдействието на…” и „TECHNOPOLIS, лесно е да избереш. ФИЛМ”. В началото на филма 

в долния десен ъгъл има пиктограма – кръг с числото 12 вътре. Веднага прави впечатление 

разминаването между препоръката, че филмът не е за зрители под 14 години и 

пиктограмата, сочеща 12 години. При прекъсване на филма за реклами отново 

пиктограмата сочи в кръг 12 години. 

 

От 21:30:12 ч. се наблюдават сцени с насилие, вижда се кръв по лицата и телата на 

героите, както и кървави следи по стени, стълби, прозорци и др. Обезобразеният човешки 

облик доминира. Звуковата картина е наситена с викове, яростни ревове, човешко 

страдание, болезнени стенания, затруднено дишане, звуци от телесни удари, материални 

разрушения, стрелба и др. В 21:31:00 ч. започва схватка между жена и двама мъже на 

стълбище, с използване на различни оръжия – огнестрелно и хладно. В 21:31:40 ч. жената 

забива два пъти нож в гърба, а след това два пъти в предната част на тялото на мъж, виждат 

се окървавени лица и ръце. В 21:32:06 ч. по стълбите пада и се търкаля мъж с множество 

рани по тялото, целият в кръв. В 21:32:33 ч. жена с окървавено лице взима оръжие от чанта, 

след което, в 21:33:12 ч., застрелва мъж. В 21:35:16 ч. камерата проследява лицата и телата 

на жена и мъж, които са наранени и в кръв. Сцена на преследване с коли и окървавено 

женско лице на фона на изцапано с кръв стъкло на лек автомобил от 21:38:14 ч. Насилие в 

21:55:53 ч. между мъж и жена с нож и пистолет – жената умира. В 22:16:44 жена срещу 

няколко мъже, които искат да я убият, но тя успява да ги застреля всички – вижда се 

разрушение на човешки тела. 
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В 21:04:55 ч. филмът съдържа сцена на секс между две жени. В 20:14:25 ч. се вижда 

как полуголи мъж и две жени стават от едно легло. В 21:21:44 на екран две жени в общо 

легло. 

 

СЕМ е поискал информация от Националния филмов център (НФЦ) за 

категоризацията на кинематографичното произведение. В отговора на НФЦ до медийния 

регулатор се сочи, че виза № 1730163122, валидна до 03.04.2022 г. на филма „Атомна 

блондинка”/ Atomic blonde, е с категория „D” или – „Забранен за лица под 16-годишна 

възраст”. 

 

Съгласно точка 26.3. от Критериите за оценка на съдържание, което е неблагоприятно 

или създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или 

социалното развитие на децата: „Кинематографични произведения, филми и сериали, и 

други аудиовизуални произведения, които не се препоръчват за деца под 16-годишна 

възраст, се разпространяват в програмите на доставчиците на медийни услуги между 

22.00 и 6.00 часа и са ясно обозначени чрез предхождащ ги аудио- и/или аудио-визуален 

знак или се идентифицират с визуален предупредителен знак (пиктограма), който се 

появява след началото на предаването, както и след всяко прекъсване и престоява на 

екран не по-малко от 60 секунди.” 

 

Доставчикът не следва да обозначи кинематографичното произведение с категория, 

която е за по-ниска възрастова група от тази, дадена от експертната комисия на 

Изпълнителна агенция „Национален филмов център”. Комисията, назначена от министъра 

на културата, преценява категоризацията по Закона за филмовата индустрия в зависимост 

от степента на вредност на съдържанието за детска аудитория. 

 

Горните разпоредби задължават доставчика „Нова Броудкастинг Груп” АД (сега ЕАД) 

да излъчва филма след 22:00 часа и да го обозначава като неподходящ за деца под 16 

години. 

 

С разпространението на кинематографичното произведение „Атомна блондинка”, 

което, съгласно издадената от НФЦ виза, е неподходящо за лица под 16-годишна възраст, 

от 20:00:28 до 22:22:40 ч. на 11.11.2018 г. по програма „Нова телевизия”, доставчикът на 

медийни услуги „Нова Броудкастинг Груп” АД (сега ЕАД) не се е съобразил с разпоредбата 

на Закона за радиото и телевизията, според която доставчиците на медийни услуги са 

длъжни да не допускат разпространение на предавания, които са неблагоприятни или 

създават опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или 

социалното развитие на децата, съгласно Критериите по чл. 32, ал. 5 от Закона за радиото и 

телевизията,  

с което е нарушен на чл. 17, ал. 2 във връзка с т. 26.3. от Критериите по чл. 32, ал. 

5 от Закона за радиото и телевизията. 

 

Към акта са приложени следните писмени документи и материали: 1 (един) бр. DVD-R 

със запис на част от програма „Нова телевизия”, излъчена на 11.11.2018 г.; Писмо изх. на 

СЕМ № НД-05-94-00-374/ 12.12.2018 г.; Писмо от ИА „НФЦ” до СЕМ с вх. № НД-05-94-00-

374/ 21.12.2018 г.; Покана за съставяне на АУАН с изх. № НД-05-94-00-374 (18)/ 31.01.2019 

г. + обратна разписка за получаването ѝ; Писмо до кмета на р-н Искър изх. на СЕМ № НД-

05-94-00-374 (18)/ 11.02.2019 г.; Писмо от секретаря на р-н Искър вх. № НД-05-94-00-374 

(18)/ 29.03.2019 г.; Пълномощно рег. № 3652/ 25.06.2018 г. на нотариус Антоанета 

Любенова. 
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Постъпило е писмено възражение с вх. № НД-05-94-00-374 (18)/ 29.03.2019 г. от 

упълномощен представител на доставчика, в което се отрича извършването на нарушение. 

Посочено е, че излъчената от доставчика версия е специално пригодена за телевизионно 

излъчване, което право е признато с чл. 3.2., т. 3 от Споразумението за защита на децата от 

съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на тяхното 

физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие, и е различна от излъчената в 

киносалоните. Тази версия е цензурирана, като са изрязани определени сцени и кадри, а 

други са замъглени така, че неприличното съдържание да не бъде излъчено или да бъде 

прикрито. Посочено е още, че описаните факти са неверни и изопачени, като е даден 

пример със сцената на секс между жени. Обърнато е внимание, че кадрите, които са 

описани в констативната част, са излъчени след 21:00 часа, т.е. не може да бъде направен 

извод, че са излъчени в часови интервал, неподходящ за лица под съответната възрастова 

категория. Освен доводите за липса на нарушение, алтернативно се моли случаят да бъде 

приет за маловажен и да не бъде налагана санкция. 

 

След като на основание чл. 52, ал. 4 от ЗАНН проверих АУАН № НД-01-8/ 07.02.2019 

г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, и прецених събраните доказателства 

и направените възражения намирам, че административнонаказателното производство е 

протекло при спазване на процесуалните правила. Актът е съставен от компетентно лице в 

предвидения от закона давностен срок и съдържа изискуемите от чл. 42 от ЗАНН 

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. АУАН е съставен в отсъствието на представител на 

дружеството и е връчен чрез общинската администрация на СО – район Искър. 

Доставчикът е реализирал правото си на защита, подавайки писмено възражение срещу 

акта. 

 

АУАН е законосъобразен и от материалноправна страна. Към депозираното 

възражение не са приложени доказателства в подкрепа на твърдението, че излъчената от 

доставчика версия е цензурирана и пригодена за телевизионния екран, поради което не 

следва да се прилага категоризацията, дадена от ИА „НФЦ”. Дори и да се приеме тази теза 

на доставчика, то съдържанието на филма продължава да бъде неблагоприятно за деца, 

доколкото насилието е преобладаващ елемент в процесното кинематографично 

произведение. Шокиращите гледки на убити, простреляни, окървавени и страдащи хора 

биха могли да въздействат неблагоприятно върху крехката детска психика и да създадат 

опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното 

развитие на децата. Следва да се обърне внимание, че никъде в АУАН не се твърди за 

наличие на порнографска сцена във филма, напротив – еротичните сцени са описани с по 

едно изречение, без подробни детайли за случващото се на екран. 

  

Съгласно ч. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за филмовата индустрия, с категория „D” се 

обозначават филми, които съдържат значителен брой кадри с еротично съдържание или с 

употреба на алкохол, стимуланти, наркотици или значителен брой кадри с насилие в тях. 

При преценка на съдържанието на филма въз основа на описаното в констативната част на 

акта, както и след преглед на приложения към преписката запис се установява, че филмът 

действително съдържа значителен брой кадри с насилие в тях, както и кадри с еротично 

съдържание, включително и такива между лица от един и същи пол. Поради изложеното 

намирам, че излъчването на кинематографичното произведение е следвало да бъде 

съобразено с категоризацията, съдържаща се във виза № 1730163122, и да бъде 

разположено в часовия пояс след 22:00 часа, съобразно т. 26.3. от Критериите за оценка на 

съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на физическото, 

психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата. 
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Предвид горното и 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 „НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП” ЕАД, ЕИК: 832093629, седалище 

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

представлявано от Вяра Константинова Анкова и Николай Стефанов Андреев, 

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. 26.3. от Критериите по 

чл. 32, ал. 5 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 

 

 

 

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 


