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НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

№ РД-10-17/ 28.07.2022 г. 

 
Днес, 28.07.2022 г., подписаната Соня … Момчилова, председател на Съвета за 

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

административно нарушение № НД-01-13/ 21.06.2022 г., съставен от …, инспектор в 

Съвета за електронни медии, при свидетели на установяване на нарушението … и …, 

срещу НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД, ЕИК 205738443, седалище и адрес на 

управление: гр. София 1592, СО - район Искър, бул. „Христофор Колумб” № 41, ет. 6, 

представлявано от Стефана Теодорова Здравкова, за следното: 

 

В Съвета за електронни медии (СЕМ) е постъпил сигнал от зрител, свързан с 

излъчен на 26.03.2022 г. епизод от екшън поредицата ,,Кобра 11: Обади се!” по програма 

„НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ“. Лицето изразява възмущението си относно разпространеното 

аудио-визуално съдържание, посочвайки, че се показват непристойни картини на голи 

хора, които могат да се видят от детската аудитория.  

Сериалът ,,Кобра 11: Обади се!” е популярна немска поредица с каскади и 

преследвания, реализирани в епизодични истории. Основният замисъл, около който са 

изградени отделните епизоди, е борбата на магистралните полицаи с престъпността, 

патрулирайки по най-опасните пътища.  

На 04.04.2022 г., в административната сграда на Съвета за електронни медии – гр. 

София, бул. „Шипченски проход” № 69, e извършена проверка по сигнала, като е направен 

мониторинг на епизода от сериала „Кобра 11: Обади се!”, излъчен на 26.03.2022 г. 

(събота) от 06:47:58 ч. до 07:47:13 ч., чрез Системата за мониторинг на СЕМ, и е 

установено следното: 

Епизодът на сезон 22 от кинематографичното произведение е озаглавен ,,Семир и 

нудистите”. Началото и краят на разпространеното съдържание не са обозначени с надпис 

за препоръчителен родителски контрол. Сюжетът разказва, че полицаите Паул и Семир 

Геркан, който заедно със семейството си (съпругата и трите им дъщери) са в отпуск и 

заминават на почивка с кемпера. Резервацията им се оказва в близост до нудистки клуб.  

През цялото времетраене на епизода присъстват кадри, показващи открита голота 

при героите, както мъже, така и на жени.  

      

Първата сцена е в 06:59:55 ч.: От каравана във ваканционното селище излиза гол 

мъж, който застава пред една от саксиите, позиционирани пред масите навън. Саксията 

прикрива половия му орган. Следващият кадър показва срещата на мъжа с една от 

главните героини (Андреа). Те се прегръщат, а фокусът остава върху откритите му задни 

части. Заедно с Андреа са трите деца и съпругът ѝ (Семир). Едно от момичетата закрива с 

ръка очите на малката си сестра, за да не гледа голия мъж (Тимо) пред тях. Цялото 

семейство остава смутено от гледката. Близък план отново акцентира върху оголените му 

задни части. Бащата (Семир) слага ръка пред очите на едно от децата. В този момент 

полицаят Геркан разбира, че кемперът им е разположен до нудисткия клуб от Дрезден. 
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След като чува това, се оглежда наоколо. В общ план се визуализират голи тела на 

разхождащи се мъже и жени, мъж кара колело, други се прегръщат.  

Втора сцена от 07:12:26 ч.: Момент от плажа. По оголени задни части, нудистът 

Тимо монтира параван. Обръща се към Андреа, която е до него и казва: ,,Отнех 

девствеността ти, Андреа Шефер, виждал съм те гола”. В близък план героинята застава в 

гръб и сваля долната част от банския си костюм. Задните ѝ части остават открити.  

Трета сцена от 07:17:27 ч.: Във ваканционното селище (къмпинг), докато главните 

герои (Дана, Паул и Семир) разговарят, за кратко, в далечен план, се виждат голите тела 

на почиващите. Задните части и половите им органи са видими. Следват картини от 

парти-барбекю - отварят се бутилки с бира, пекат се наденички, вдига се тост. 

Непосредствено следва кадър със седяща гола жена (на екрана ясно се виждат гърдите ѝ), 

която държи чаша. Около масите се движат мъже и жени, чиито полови органи са 

неприкрити. Картина показва отблизо и голите гърди на две от празнуващите дами на 

масата. 

Четвърта сцена от 07:29:31 ч.: Героинята Дана (най-голямата дъщеря на Семир) 

седи на шезлонг и говори със своя баща. Около тях преминава мъж, който бута колело. В 

кадъра (отблизо) се визуализира не само голотата на мъжа, но и неговият полов орган. 

Героите се преместват на плажа. В общ кадър се показва група, играеща плажен волейбол. 

Те са без бански костюми (мъже и жени), чиито полови органи са видими. Около тях 

играят деца.    

 

Описаните по-горе кадри съдържат натрапчиви сцени с разсъблечени тела (на мъже 

и жени), които са част от сюжетната линия от епизода на телевизионната поредица. 

Свободното движение и показване на голи тела многократно, разпространени в този ранен 

часови пояс и без да бъде ясно обозначено съдържанието чрез предхождащ аудио-и/или 

аудио-визуален знак за родителски контрол, може да се отразят неблагоприятно на децата. 

Вероятността от наличие на детска аудитория пред телевизионните екрани се увеличава и 

от факта, че денят е почивен (събота). Доставчикът е следвало да съобрази 

програмирането на епизода ,,Семир и нудистите” от сериала ,,Кобра 11: Обади се!”, 

съобразно сюжета и кадрите, като е следвало да бъде предоставено в по-късните часове на 

денонощието.  

      

Децата са защитени като потребители на медийни услуги и доставчиците на медийни 

услуги са задължени да не създават и предоставят за разпространение предавания, които 

могат да увредят физическото, психическото, нравственото и/или социалното им развитие. 

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 детска 

аудитория, 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 с Решение № 234/ 25.10.2011 г., 

изменени с Решение № РД-05-109/ 28.09.2017 г. на Съвета за електронни медии.  

Преди началото и по време на епизода липсва обозначение за препоръчителен 

родителски контрол, кадрите са излъчени в часови пояс, в който се предполага, че децата, 

останали без родителски контрол, биха могли да станат потребители на гореописаното 

медийно съдържание. 

 

Включвайки описаното аудио-визуално съдържание като част от сериала ,,Кобра 11: 

Обади се!” на 26.03.2022 г. от 06:47:58 ч. до 07:47:13 ч. по програма „НОВА 
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ТЕЛЕВИЗИЯ“, доставчикът на медийни услуги “Нова Броудкастинг Груп” ЕООД е 

допуснал елементи от програмното съдържание, които могат да въздействат 

неблагоприятно или да създадат опасност от увреждане на нравственото развитие на 

децата, в 

нарушение на чл. 17а, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията във връзка с т. 

27 от Критериите по чл. 32, ал. 5 от ЗРТ (отм., ДВ, бр. 109/ 22.12.2020 г.) във връзка с § 

57, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗРТ (ДВ, бр. 109/ 22.12.2020 г.). 

 

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

DVD-R със запис на част от програма „Нова телевизия” на доставчика на медийни услуги 

НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД, излъчена на 26.03.2022 г. от 06:47 часа до 07:47 

часа; 2. Покана до НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД за съставяне на акт за 

установяване на административно нарушение изх. № НД-02 19-00-80/ 16.06.2022 г.; 3. 

Пълномощно на лицето, подписало акта. 

 

Постъпило е писмено възражение с вх. № НД-02 19-00-80/ 28.06.2022 г. от 

упълномощен представител на доставчика, в което се отрича извършването на 

нарушение. Изразява се несъгласие с твърдението на актосъставителя, че за процесния 

епизод от  сериала „Кобра 11: Обади се!“ е необходимо обозначение за препоръчителен 

родителски контрол, в подкрепа на което се излагат подробни съображения. Цитирана е 

точка от Споразумението за защита на децата, съгласно която по отношение на филми и 

сериали, които не са получили виза за разпространение и показ в България от ИА НФЦ, 

доставчиците се ръководят от категоризацията, използвана в други държави-членки на 

ЕС, достъпна в онлайн базата данни на уебсайта IMDB. Посочени са конкретни държави, 

в които сериалът е категоризиран „без възрастови ограничения“, за деца над 6-годишна 

възраст или за деца над 12-годишна възраст.  

Излагат се твърдения, че актосъставителят е представил в акта неверни факти и е 

изопачил такива по отношение на излъчените кадри, свързани с въздействието на 

кадрите с голи тела, както на героите във филма, така и на аудиторията. Кадрите, в които 

присъстват голи хора, са с продължителност не повече от 4 минути от общото 

времетраене на епизода от 45 минути, а не както е посочено в акта през цялото време. 

Твърди се, че актосъставителят погрешно е счел, че нудизмът е в състояние да 

въздейства неблагоприятно или да създаде опасност от увреждането на нравственото 

развитие на децата. В тази връзка се прави подробен анализ на аудиовизуалното 

съдържание, като се сочи, че в конкретния епизод, през хумористичен поглед, е 

представен начинът на живот на една определена група в обществото (нудистите), 

изповядваща свои собствени ценности. Сочи се, че нудизмът (натуризмът) е субкултура, 

която е свързана с практикуването на общуването на хората с природата в естествено им 

състояние, при което голотата на човешкото тяло не е срамна, а е нещо естествено. Също 

така се твърди, че в нито един момент от сериала голите хора не са представени в 

сексуален аспект. 

Алтернативно се моли случаят да бъде приет за маловажен, с оглед липсата на 

общественоопасни последици, като вместо административно наказание да бъде отправено 

предупреждение и да се даде предписание. 

 

След като на основание чл. 52, ал. 4 от ЗАНН проверих АУАН № НД-01-13/ 

21.06.2022 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 
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са изброени във фактическото описание. АУАН е съставен в присъствието на 

представител на дружеството, като му е връчен срещу подпис. Доставчикът е реализирал 

правото си на защита, подавайки писмено възражение срещу акта. 

 

АУАН е законосъобразен и от материалноправна страна. Преглед на приложения 

към преписката запис установява, че фактическото описание на неблагоприятното за деца 

съдържание е извършено абсолютно коректно и не е преувеличено. Коректно са описани 

всички сцени, съдържащи голи тела, включително и първични и вторични полови белези, 

както и тяхното времево разположение по време на епизода. Макар голотата да е част от 

сюжетната линия в посочения епизод и същата не е представена в сексуален аспект, 

следва да се има предвид, че обичайно децата не са свидетели на свободно показване на 

голи човешки тела, като за някои от тях подобни кадри биха могли да бъдат даже 

шокиращи. Неслучайно нудистките плажове са обозначени и отделени от плажовете на 

останалите хора, тъй като по отношение на нудизма са налице противоречиви възприятия, 

като преобладаващо е мнението, че публичната голота е непристойна и скандализира 

обществото. Деликатната обстановка се подчертава от факта, че семейството на един от 

главните герои в сериала е „смутено“ при вида на нудистите. Без да се отрича 

популярната в Германия (и не само там) нудистка култура, детската аудитория не следва 

да се запознава с нея чрез телевизионния екран, и то чрез директното възприемане на 

абсолютно голите тела, без опит за прикриване поне на половите органи. Конкретният 

епизод е неподходящ за излъчване в този часови пояс, още повече в почивен ден и без 

наличие на предупреждение за препоръчителен родителски контрол, доколкото по това 

време в събота пред екраните е възможно да има и детска аудитория.  

 

Съгласно чл. 126, ал. 4 от ЗРТ, за нарушение на чл. 17а, ал. 1 от ЗРТ на доставчиците 

на медийни услуги се налага имуществена санкция от 15000 до 30000 лева. При 

определяне на размера на наказанието следва да се има предвид, че нарушението на тази 

разпоредба не е първото в дейността на доставчика, като в случая не са налице 

смекчаващи обстоятелства и то не се характеризира с по-ниска степен на обществена 

опасност в сравнение на обикновените случаи на нарушение от този вид, за да бъде прието 

за маловажен случай по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗАНН. Предвид липсата на 

отегчаващи или други обстоятелства намирам, че следва да бъде наложена санкция в 

минималния размер, предвиден в чл. 126, ал. 4 от ЗРТ. 

 

С оглед горното и на основание чл. 126, ал. 4 във връзка с чл. 127, ал. 2 от Закона 

за радиото и телевизията и § 57, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на Закона за радиото и 

телевизията (обн., ДВ, бр. 109/ 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) 

 

П О С Т А Н О В Я В А М: 

 

НАЛАГАМ на НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД, ЕИК 205738443, седалище 

и адрес на управление: гр. София 1592, СО - район Искър, бул. „Христофор Колумб” № 

41, ет. 6, представлявано от Стефана Теодорова Здравкова, имуществена санкция в 

размер на 15 000 (петнадесет хиляди) лева за нарушение на чл. 17а, ал. 1 от Закона за 

радиото и телевизията във връзка с т. 27 от Критериите по чл. 32, ал. 5 от ЗРТ (отм., 

ДВ, бр. 109/ 22.12.2020 г.) във връзка с § 57, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗРТ (ДВ, бр. 109/ 

22.12.2020 г.) 

 

Настоящото постановление подлежи на обжалване и протестиране чрез Съвета за 

електронни медии пред Софийски районен съд в 14-дневен срок от деня на връчването му 

на нарушителя. 
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В случай че нарушителят не желае да обжалва наказателното постановление в частта 

относно наложената имуществена санкция, може да заплати в 14-дневен срок от връчване 

на наказателното постановление 80 на сто от нейния размер (12000 лв.). В този случай 

наказателното постановление влиза в сила в частта относно наложената имуществена 

санкция от датата на плащането. В случай че нарушителят е обжалвал наказателното 

постановление и в посочения срок е заплатил имуществената санкция, производството по 

разглеждане на жалбата в тази част се прекратява на основание чл. 63г от Закона за 

административните нарушения и наказания. 

 

 

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 

СОНЯ МОМЧИЛОВА 

 

 

 

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 

СОНЯ МОМЧИЛОВА 


