
Наказателни постановления на СЕМ за периода 2018-2022 

 

От последното заседание на стария СЕМ, 5.05.2022: 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за” и 1 (един) „против“ /Розита Еленова/: 

Възлага на председателя на СЕМ да издаде наказателно постановление на 

Българска национална телевизия за нарушение на чл. 17а, ал. 1 от ЗРТ във 

връзка с т. 27 от Критериите за оценка на съдържание, което е 

неблагоприятно или създава опасност от увреждане на физическото, 

психическо, нравствено и/или социално развитие на децата, приети по реда 

на 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 Закона за радиото и телевизията, ДВ, бр. 109/2020 г., в 

сила от 22.12.2020 г.). Размерът на санкцията да бъде определен към 

минимума. 

 

По-долу е сниман целия протокол от следното заседание на СЕМ: 

Протокол от заседание, провело се на 23.02.2022, откъдето е и следният 

цитат: 

Бетина Жотева:  

„Сега тук искам да ви прочета какво написах. То е свързано с това, че ние 

сме на последна среща тук и затова, че аз трудно мога да се позная 

напоследък и ...съм радикализирана, нещо което съвършено не е типично за 

мен, тъй като никога не съм била радикалист - нито в ляво, нито в дясно, 

нито нагоре, нито надолу. И както съм го написала, така ще ви го прочета, 

няма да го редактирам: 

„Радикализирана съм от „дадзибао“ -та на кръгове и НПО-та, които 

омаскариха журналистиката и я превърнаха в средство за политически и 

финансов рекет. Радикализирана съм от хора и 

общества, които никога не са работили за страната си и винаги са 

обслужвали чужди интереси и са вземали и вземат пари от чужбина. 

Радикализирана съм от хора и общества, които узурпираха концепцията за 

гражданско общество и се самопровъзгласиха за негови представители. 



Радикализирана съм от хора, които дойдоха в СЕМ гледаха ни в очите и ни 

обвиниха, че ние сме една от големите причини хората в България да не се 

ваксинират. 

Аз ще приема Вашия отчет не защото съм радикализирана, а защото си 

давам сметка при какви условия работите вие, защото при същите условия 

работим и ние. Давам си гласа за отчета, Емо, за теб и за твоя екип, защото 

съм си дала гласа за вас, тъй като съм повярвала във вашите идеи и 

концепции и вярвам, че свършихме добра работа. Давам си гласа, подкрепям 

отчета, защото и вие и ние попаднахме под неописуем медиен и 

политически натиск от гореизброените от мен хора и общества. И не на 

последно място ще подкрепя отчета, защото това няма да се хареса на 

Комисията по култура и медии, а пък мен този факт ще ме изпълни с 

удовлетворение. Заявявам го най-отговорно. Съжалявам, че трябваше да 

преживеем всичко това, което преживяваме. Никой от нас не го заслужава - 

нито вие, нито ние, защото аз не се чувствам нито за секунда виновна, че 

съм те подкрепила и че съм подкрепила вас. Аз бих се чувствала виновна, 

ако сте се провалили, а вие не сте. Това е. 

Емил Кошлуков: Да благодаря за милите и добри думи. Разбира се, това ни 

обнадеждава. Да чуеш признание за работата въпреки всичките тежки 

условия и неща, които се случиха. 

 

и 

Наказателни постановления 2018 г.: 

По повод средния пръст, показан в ефир от програмния директор на БНТ 

Емил Кошлуков: 

По повод невярна информация в новините на БНТ, подкрепена от 

програмния директор Емил Кошлуков за застрояването на парк Пирин, 

предизвикала протест пред БНТ на зелените: 

 

Наказателни постановления от 2019 г. 

По повод репортаж за насилие в училището с участие на деца 

 

Некоректен репортаж за оръжие на Хитлеристка Германия: 

Скрита реклама на ваканционно селище 



 

Наказателно постановление от 2020 г. 

По повод реклама на хазартна игра: 

По повод реклама на хазарт: 

 

Наказателни постановления 2021 г. 

По повод исканията на министър Минеков за оставка на генералния 

директор, изявлението на същия по БНТ и последвалата невъзможност 

министърът да упражни правото си на отговор: 

Скрита реклама на устройство за пушене и енергийна напитка: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

№ РД-10-18/ 03.04.2018 г. 

 
Днес, 03.04.2018 г., подписаната София Владимирова …, председател на Съвета за 

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

административно нарушение № НД-01-15/ 14.03.2018 г., съставен от …, на длъжност 

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

нарушението … и …, срещу БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, БУЛСТАТ: 

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

представлявана от Константин … Каменаров – генерален директор, ЕГН …, за следното: 

      

На 12.02.2018 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 БНТ 1 на доставчика на медийни 

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

На 09.02.2018 г. от 18:16 ч. до 19:00 ч. e излъчено предаването „Още от деня”, като една 

от темите (18:29-18:54 ч.) в него е „Съдбата на парк Пирин”. За коментар по темата са 

поканени Нора Караджова, бивш министър на екологията и водите, и Борислав Сандов, зам.-

председател на ПП „Зелените”. 

В началото на предаването е прочетена декларация на журналистите от „По света и у 

нас” по повод обидни квалификации и жестове към екипа на Българската национална 

телевизия. Декларацията е подкрепена от водещия Емил Кошлуков. Излъчен е и редактиран 

клип (знак 18), в който се чуват нецензурни думи и обиди към водещия. На въпрос дали 

одобрява поведението на протестиращите (негови съмишленици и симпатизанти), г-н Сандов 

заявява, че не го одобрява, но това може да са провокатори. В разговора се разбира, че 

протестът пред телевизията е провокиран от невярна информация, разпространена в 

централната емисия новини на БНТ 1. Водещият уточнява, че за тази грешка има наказан и 

уточнява, че проблемът с парк Пирин е обект на интерес в новинарските емисии и през 

последните 15 издания на „Още от деня” са участвали трима (Тома Белев, Андрей Ковачев и 

гостът в студиото Борислав Сандов) представители на екологични организации, което прави 

20 % от предаванията. Г-н Сандов връща разговора към темата „парк Пирин”. Следва 

представянето на г-жа Нона Караджова, която подчертава, че се явява в качеството й на 

експерт. Изяснява се, че Борислав Сандов е зам.председател на ПП „Зелените”, което „не му 

пречи да бъде и експерт”. Възниква спор дали 48 % от парка ще се застроява, както твърдят 

протестиращите или 2 % според правителството. Г-жа Караджова твърди, че няма да се 

застроява, а опонентът ѝ, че това не е така и има потенциална възможност за строеж. „Това е 

манипулация”, твърди бившата министърка. Възниква спор (с доста агресивен тон) за какво е 

протеста (в който участва и „зелената” евродепутатка Ска Келер). „Ние защищаваме Пирин, 

защото там има голямо биоразнообразие, за това е определен за „ЮНЕСКО”, по думите на г-

н Сандов. 
 

На финала на разговора: 

Водещ: Г-н Сандов, доволен ли сте от участието, как Ви беше днес – 20 мин.? 

Сандов: Аз се надявам, че не съм тук, защото имаме квоти… 
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Водещ: Аз се надявам, че нямате квоти и няма да имате вече, но по принцип е хубаво 

да кажете, доволен ли сте. 

Сандов: Аз се надявам, че БНТ… 

Водещ: Отразява правилно… 

Сандов: Ще отразява обективно… 

Водещ: Ще има ли (показва среден пръст) този знак ще се прави ли така отпред. Ще 

искате ли на оператора… 

Сандов: На мен ли (не се чува). Аз ли съм показвал такъв знак?! 

Водещ: Не към Вас, питам Ви…и този знак (показва среден пръст), който го има на 

репортажа, ще го има ли? 

Сандов: Аз такъв знак не съм правил! 

Водещ: Да съм казал, че Вие го правите? Питам Ви от репортажа, ще го има ли? 

Сандов: Аз ходя да стискам ръцете на всеки, за да знам какъв знак да покаже?! Аз не 

съм видял такъв знак. 

Водещ: Аз забравих, че се разграничавате от тези хора. Забравих. 

Сандов: Разграничавам се от цензурни и нецензурни… 

Водещ: Благодаря Ви. 
 

Показването на среден пръст се счита за изключително обиден и непристоен жест. 

Водещият показва този неприличен жест два пъти в национален ефир. Подобно поведение от 

страна на журналист, в качеството му и на програмен директор на програма БНТ 1, в ефира 

на националната обществена медия е недопустимо, дори в състояние на афект. Нещо повече, 

то нарушава един от основните принципи на радио- и телевизионна дейност, от които се 

ръководят доставчиците на медийни услуги, а именно недопускане на предавания, които 

противоречат на добрите нрави. 

С излъчването на описаното по-горе съдържание, като част от предаването „Още от 

деня” по програма БНТ 1 на 9 февруари 2018 година, БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА 

ТЕЛЕВИЗИЯ е допуснала създаване и предоставяне за разпространение на предаване в 

нарушение на един от принципите на чл. 10 от ЗРТ, а именно недопускане на предавания, 

които противоречат на добрите нрави, 

с което е нарушен чл. 17, ал. 2, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 6 от Закона за радиото 

и телевизията. 
 

Към акта са приложени следните писмени документи и материали: 1 бр. CD-R със 

запис на част от програма БНТ 1 на БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, 

излъчена на 09.02.2018 г.; Покана до БНТ за съставяне на акт за установяване на 

административно нарушение изх. № НД-02-18-00-4/ 09.03.2018 г.; Пълномощно рег. № 2109/ 

12.03.2018 г. на нотариус Богдана Бъчварова. 
 

Постъпило е писмено възражение с вх. № НД-02-18-00-4/ 19.03.2018 г. от генералния 

директор на БНТ, в което се отрича извършването на нарушение. Изложени са следните 

доводи срещу АУАН: с цел изясняване на случая е важно да се вземе предвид, че в 

продължение на повече от месец екипите на БНТ са подложени на обиди, грубо отношение и 

неприлични жестове от протестиращите пред БНТ, включително е бил нападнат и унижен 

техен колега. Жестът, показан от г-н Кошлуков, не е целял да обиди някой от гостите в 

предаването или протестиращите, а да покаже на зрителите на какво е бил положен екипът 

на медията, отразяващ протестите срещу застрояването на природния парк Пирин. На 

зрителите е известно, че г-н Кошлуков е темпераментен водещ, нетърпящ несправедливост, 

което не извинява действията му по време на предаването, но единствената му цел е била да 

защити колегите си. В следващото по ред предаване „Още от деня”, излъчено на 12.02.2018 

г., Емил Кошлуков се е извинил на зрителите за показания неприличен жест. По повод 

неспряването му с възникналата конфликтна ситуация в пряк ефир, на г-н Кошлуков е 

наложено дисциплинарно наказание.  

 



 

Наказателно постановление № РД-10-18/ 03.04.2018 г.  3

След като на основание чл. 52, ал. 4 от ЗАНН проверих АУАН № НД-01-15/ 14.03.2018 

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. Алтернативно се моли случаят да бъде приет за маловажен. 
 

АУАН е законосъобразен и от материалноправна страна. Независимо от състоянието на 

афект и мотивите, че всъщност водещият е защитавал колегите си, показването на среден 

пръст в национален ефир на обществената телевизия е абсолютно недопустимо. Безспорно 

жестът не е насочен към зрителите, но сам по себе си той е достатъчно вулгарен и обиден, за 

да се приеме, че по някакви причини е допустимо извинението на подобно поведение. В 

подкрепа на факта, че показаният жест е в противоречие с понятието и разбиранията за 

добри нрави, характерни за българското общество, са и множеството получени в СЕМ 

сигнали от граждани, възмутени от видяното. На следващо място намирам, че случаят не се 

характеризира с по-ниска степен на обществена опасност от другите нарушения от този вид, 

за да бъде разглеждан като маловажен, а напротив – обществената мисия на БНТ, огромната 

аудитория и доверието, което българските зрители имат в нейните програми, предполага 

завишена отговорност и категорично нетолериране на такова поведение.  

 

Предвид горното и на основание чл. 126, ал. 1 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 БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, БУЛСТАТ: 

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

представлявана от Константин … Каменаров – генерален директор, имуществена санкция в 

размер на 3000 (три хиляди) лева за нарушение на чл. 17, ал. 2 във връзка с чл. 10, ал. 1, 

т. 6 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 
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НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

№ РД-10-30/ 31.07.2018 г. 

 
Днес, 31.07.2018 г., подписаната Бетина ……….. Жотева, изпълняваща длъжността 

председател на Съвета за електронни медии, разгледах и проверих преписка по Акт за 

установяване на административно нарушение № НД-01-33/ 11.07.2018 г., съставен от 

…………, на длъжност главен 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, ул. Сан 

Стефано № 29, представлявано от Константин …..  Каменаров, ЕГН ……., за следното: 

На 15.05.2018 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 БНТ1 на доставчика на медийни услуги БЪЛГАРСКАTA 

НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ е установено, че: 

На 14.05.2018 г. по програма БНТ1, идентифицирана с лого в горен ляв ъгъл на екрана, 

от 11:32:21 до 11:34:01 ч. в рамките на предаването „Здравето отблизо”, е излъчен репортаж 

за Многопрофилна болница за активно лечение „Вита”.  

 

Репортажът е със следното съдържание:  

 

Текст  Видео  

Доктор Ана Савчева получава номинация в 

категория „Болница на годината” като един 

от създателите на първата частна 

многопрофилна болница в София, която 

започва своята лечебна дейност като 

консултативно-диагностичен център преди 

повече от 25 години. В момента 

многопрофилната болница за активно 

лечение „Вита” разполага с две бази с 

лекари от 30 специалисти. През отделенията 

по хирургия, урология и ортопедия всеки 

ден минават над 100 човека. В отделението 

по оперативна гинекология се извършват 

всички видове гинекологични операции, 

ендоскопска диагностика и безкръвни 

операции, съвременно лечение на 

онкологични заболявания.  

 

„Ключът към успешното здравеопазване е, 

според нашия екип, това е грижата за 

пациента - грижа като за близък роднина. 

Затова и през всичките 25 години в нашата 

Лекарка с бяла престилка говори с млада 

жена на бюро. След това лекарката мери 

кръвното налягане на жената с уред.  

Вижда се указателно табло с надписи, които 

насочват към отделенията на съответния 

етаж в болницата. 

Вижда се близък план на спящо бебе в синьо 

облечено. След това бебе в розови завивки и 

дрешки. Общ план на стаята с няколко 

кувьоза с бебета и медицинско лице се 

движи.  

Среден план на лаборантка как работи с 

микроскоп. Детайл на ръцете й, които правят 

някаква медицинска манипулация.  

В близък план очи над микроскоп.  

Лекарката от началото на репортажа, но без 

бяла престилка, говори в кадър – до нея 

зелено растение.  

В кадър говори д-р Ана Савчева 
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работа мотото на болницата е било 

„Семейството на здравето”.    

Лечебното заведение извършва и неотложна 

помощ. 24-часовото лекарско присъствие 

гарантира спокойствие на пациентите и 

непрестанна връзка с лекарския екип, 

благодарение на иновативна система за 

мониторинг, а въздушна поща ускорява 

предаването на информацията до 

отделенията и лабораториите. В болницата 

всеки месец се раждат над 100 бебета с 

подкрепата на „Инвитро центъра”. 

Отделението по неонатология има 

възможност за обгрижване на новородени 

след 30 гестационна седмица, благодарение 

на съвременната апаратура и 24-часовото 

медицинско наблюдение.      

 

 

 

Вижда се малък компютър и ръце, които 

работят с него – с тъч скрийн екран. 

Компютърът е закачен на стена. 

Панорама дясно-ляво – вижда се болнична 

стая за пациенти, но без присъствие на хора. 

Ръка управлява движението на пациентско 

легло – повдига единия край на леглото. 

Рецепцията на болницата и ДКЦ „Вита”. 

Виждат се името на болничното заведение и 

зеленият цвят, част от търговската визия на 

болницата, регистратурата, където три жени 

обслужват граждани.  

Коридор със седнали и чакащи жени и един 

мъж, на едната стена има табло със закачени 

снимки на бебета. Близък план на таблото със 

снимките на новородените. Отново виждаме 

бебета в кувьози, които една жена в 

медицинско облекло подрежда.   

 

Описаното съдържание, излъчено в предаването „Здравето отблизо”, представя с думи 

и картина наименованието и търговската марка, медицинските услуги и дейности на едно 

частно търговско дружество от сферата на здравеопазването – Многопрофилна болница за 

активно лечение „Вита”, като с това представяне доставчикът на медийни услуги цели 

осигуряването на реклама и то би могло да подведе аудиторията по отношение на своята 

същност. 

Излъченият аудиовизуален материал не е обозначен като платено съдържание, но от 

начина, по който е представено медицинското заведение, може да се направи извод, че с него 

се цели осигуряването на реклама. За зрителите е безспорно ясно кое е показаното лечебно 

заведение – дикторът зад кадър споменава в текста наименованието на заведението „Вита”;  в 

указателното табло за отделенията също се вижда името „Вита”, както и голяма част от него 

се разпознава при показването на рецепцията.  

Говорещата в кадър д-р Ана Савчева изрича „мотото на болницата” или рекламния 

слоган на лечебното заведение „семейството на здравето”.  

Репортажът описва и услугите, които различните отделения правят: например, по 

оперативна гинекология : „всички видове гинекологични операции, ендоскопска диагностика 

и безкръвни операции, съвременно лечение на онкологични заболявания.”  

Материалът цели осигуряването на реклама като показва и техническото оборудване, 

и мебелировката в болницата. Показани са и част от дейностите – грижа за новородени 

бебета, лабораторни изследвания и други. Посочени са и колко специалисти работят в 

болницата, както и че същата предлага неотложна помощ, 24-часово лекарско присъствие, а 

също така, че е избрана от голям брой пациенти.  

Описаното медийно съдържание не информира аудиторията за проблемите на 

здравеопазването в България или за проблемите на самото лечебно заведение, а изпраща 

рекламно послание за частна болница, включително нейното наименование и рекламно мото. 

Репортажът показва една приветлива и жизнерадостна болнична среда, модерна апаратура и 

млади служителки, новородени бебета и дизайнерска обстановка. От репортажа не става ясно 

какъв медицински специалист е д-р Ана Савчева, но може да се допусне, че тя ръководи 

болницата, след като е „номинирана” за „болница на годината” и е представена като „един от 

създателите” на болницата.  
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Описаното по-горе аудио-визуално съдържание представлява скрито търговско 

съобщение по смисъла на чл. 75, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията.  

С разпространението на описания репортаж за Многопрофилна болница за активно 

лечение „Вита” в предаването „Здравето отблизо” по програма БНТ1 на 14.05.2018 г. във 

времето от 11:32:21 ч. до 11:34:01 ч., доставчикът на медийни услуги БЪЛГАРСКАTA 

НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ е излъчил скрито търговско съобщение, което е забранено, 

с което е извършил нарушение на чл. 75, ал. 1, изречение второ от Закона за 

радиото и телевизията. 

 

Към административнонаказателната преписка са приложени следните документи и 

материали: 1 бр. CD-R със запис на част от програма БНТ1 на доставчика на медийни услуги 

БНТ, излъчена на 14.05.2018 г; покана за съставяне на акт за установяване на 

административно нарушение с изх. на СЕМ № НД-02-18-00-13/09.07.2018 г.   

 

Срещу съставения акт е постъпило писмено възражение от генералния директор на 

БНТ, в което се отрича извършването на нарушение. Посочено е, че за да е налице съставът 

на това нарушение, следва съобщението да е направено с рекламна цел преднамерено от 

телевизионния оператор. В конкретния случай БНТ не е имала рекламна цел и не е получила 

и възнаграждение или подобно заплащане за излъченото. Оспорва се констатацията, че 

репортажът е за МБАЛ „Вита”, като изрично се подчертава, че той всъщност е за д-р Ана 

Савчева, която е номинирана в категорията „Болница на годината” на Медицинските оскари, 

тъй като тя е един от създателите на първата частна многопрофилна болница в София. 

Събитието „Медицински оскари” се организира за втора поредна година от ПР агенция ВИП 

Комюникейшън и има за цел да подпомогне популяризирането и отличаването на добрите 

практики в медицината, успехите на българските медици у нас и по света. В рамките на 

кампанията се присъждат награди на медицински специалисти, екипи, болници и клиники, 

които са доказани в своята област. Кампанията по номинациите за Медицинските оскари и 

церемонията по награждаването на победителите са събития от обществено значение и това е 

причината БНТ, в качеството си на обществен доставчик на медийни услуги, да ги отразява 

възможно най-пълно, обективно и безпристрастно, за да могат зрителите да получат 

адекватна и своевременна информация. Предаването „Здравето отблизо” от своя страна е 

най-логичният медиен партньор на тази инициатива и по тази причина в почти всеки брой са 

намерили своето място номинираните медицински специалисти, екипи, болници и клиники. 

БНТ не е целяла да рекламира името и дейността на МБАЛ „Вита”, а се е стремила чрез 

допълнителната информация за създаденото от д-р Славчева лечебно заведение по възможно 

най-достъпен за аудиторията начин да постигне информационна цел, като покаже 

разбирането на д-р Славчева за успешно здравеопазване. 

 

След проверка на административнонаказателната преписка намирам, че 

производството е протекло в съответствие с разпоредбите на ЗАНН – АУАН е съставен в 

предвидения давностен срок и съдържа изискуемите реквизити; предявен е на упълномощен 

представител на доставчика, който е упражнил правото си на защита, подавайки възражение.  

По отношение на приложението на материалния закон намирам, че излъченият 

репортаж за болница „Вита” надхвърля твърдяната от БНТ единствено информационна цел, 

доколкото в рамките на 1 мин. и 40 сек. са показани не само интервю с номинираната 

лекарка, но и кадри от обстановката в самата болница – рецепция, лаборатория, болнична 

стая и болнично легло, което е демонстрирано как се повдига, стая с новородени бебета и др., 

като тези кадри са придружени с коментар за предлаганите услуги. Поводът, че д-р Славчева 

е номинира за награда, е споменат само в началото на репортажа, а по-нататък в самия 

материал изобщо не се говори за това събитие. Независимо, че представляващият доставчика 
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твърди, че не е преследвана рекламна цел, всъщност ефектът от излъченото е именно такъв – 

у зрителя се създават изцяло положителни нагласи към показаното медицинско заведение, 

което би могло да ги привлече като клиенти (пациенти) на предлаганите там услуги. Следва 

да се има предвид и, че елементът „получено възнаграждение“ не е задължителен, за да е 

осъществено нарушението, съгласно легалната дефиниция, дадена в чл. 75, ал. 2 от ЗРТ. С 

оглед императивната забрана за скритите търговски съобщения и вида на нарушителя – 

националния обществен доставчик на аудио-визуални медийни услуги, считам, че случаят не 

би могъл да бъде приет за маловажен. 

Предвид изложеното и след като проверих Акт за установяване на административно 

нарушение № НД-01-33/ 11.07.2018 г., с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, и 

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

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, ул. Сан Стефано № 29, представлявано от 

Константин ….. Каменаров, имуществена санкция в размер на 3000 (три хиляди) лева за 

нарушение на чл. 75, ал. 1, изр. второ 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 - ЦУ 

 

 

 

 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА С Е М 

БЕТИНА ЖОТЕВА 

 

 

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. 

 

 

 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА С Е М 

БЕТИНА ЖОТЕВА 



 

 

 

 

 

 

 

 

НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

№ РД-10-35/ 04.09.2018 г. 

 
Днес, 04.09.2018 г., подписаната София Владимирова …, председател на Съвета за 

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

административно нарушение № НД-01-41/ 21.08.2018 г., съставен от …, на длъжност 

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

нарушението … и …, срещу БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, БУЛСТАТ: 

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

представлявана от Константин … Каменаров – генерален директор, ЕГН …, за следното: 

      

На 11.06.2018 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 БНТ1, идентифицирана с таймер-сигнал и лого в горен ляв ъгъл на 

екрана, която се създава и предоставя за разпространение от националния обществен 

доставчик на медийни услуги БЪЛГАРСКАTA НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, e установено 

следното: 

На 08.06.2018 г. от 20:43:38 ч. по програма БНТ1 е разпространен рекламен блок, който 

включва и реклама на спиртна напитка - ракия „Карнобатска гроздова”. Рекламният блок е 

обозначен със заставка с надпис „реклама”, като по този начин е отделено търговското слово 

от редакционното съдържание и зрителите са информирани за излъчването на търговски 

съобщения. Той включва следните рекламни спотове: за фирма за птиче месо „Градус”; за 

продажбата на билети за волейболните срещи във Варна от Volleyball Nations League; за 

предаването по БНТ HD „Рейсинг”, последвано от надпис „предаването се излъчва с 

подкрепата на ”Prista oil – смазващо предимство” (анимирано лого); за предаването 

„Формула Е”, последвано от надпис „с любезното съдействие на: Renault passion for life” 

(анимирано лого); за срещите от Световното първенство по футбол по БНТ; анимиран 

надпис върху бял фон „тази програма достига до Вас със съдействието на”; за ракия 

Карнобатска гроздова.    
 

Аудио-визуалното съдържание на излъчения в 20:46:23 ч. спот е следното:   
  

Текст  Видео  

Мъжки глас зад кадър: „Карнобатска 

гроздова. Направена с майсторлък.  
За домашен уют.” 
 

Чува се народна музика.  
 

Върху част от дървена бъчва, се слага печат с топлинна 

технология – вижда се пара,  надпис „Винпром 
Карнобат” с лого на производителя. 
 

Кадри от лозе с узряло грозде. Излиза етикет на 
гроздовата ракия, в който има надписи: „Ракия 

Карнобатска гроздова”, „Балансирана ракия с богат 

вкус и фин гроздов аромат”, „от подбрани сортове”, 

„произведена от собствени лозя”.   
 

В ляво надпис „направена с майсторлък за домашен 

уют”. 
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Описаното съобщение представлява непряка реклама по смисъла на § 1, т. 20 от ДР на 

Закона за здравето. Текстът предвижда, че "непряка реклама" е всяка форма на търговско 

послание, съобщение, препоръка или действие, която използва наименование или марка на 

алкохолна напитка, както и фирма или марка на производител на алкохолни напитки върху 

продукти и стоки, които не са алкохолни напитки.  

 

В случая е налице представяне, освен на фирмата на производителя „Винпром 

Карнобат”, но и на наименованието и марката на алкохолната напитка Карнобатска гроздова 

ракия. Върху етикета, който е компютърно генериран, се виждат и надписите: „Балансирана 

ракия с богат вкус и фин гроздов аромат”, под него „от подбрани сортове”, в кръглия печат 

„произведена от собствени лозя”.  

 

Съгласно § 17 и 18 от ДР на Закона за здравето, “алкохолни напитки” са спиртните 

напитки, виното и бирата, а “спиртни напитки” са течности, предназначени за консумация, 

които съдържат най-малко 15 обемни процента алкохол. Съгласно чл. 123, ал. 4 от Закона за 

виното и спиртните напитки, напитката „гроздова ракия” е винена дестилатна спиртна 

напитка с минимално алкохолно съдържание 40 обемни процента. 

 

Рекламираната напитка ракия „Карнобатска гроздова” представлява спиртна напитка 

по смисъла на § 1, т. 18 от ДР на Закона за здравето, тъй като съдържа над 15 обемни 

процента етилов алкохол. 

 

Излъченият непосредствено преди рекламния спот надпис: „тази програма достига до 

Вас със съдействието на” не променя характера на съобщението в спонсорско такова. 

Законът за радиото и телевизията предвижда спонсорът да се обозначава само в началото, по 

време на и/или в края на предаванията. 

 

Включването на съобщението в обозначен рекламен блок, както и неговото съдържание 

недвусмислено определят характера му на рекламно. 

 

Съгласно чл. 55, ал. 3 от Закона за здравето, непряката реклама на спиртни напитки не 

може да се излъчва в радио- и телевизионни предавания преди 22:00 часа. 

 

С разпространението на описаната по-горе реклама на спиртна напитка ракия 

„Карнобатска гроздова” в 20:46:23 ч. в програма БНТ1 на 08.06.2018 г., доставчикът на 

медийни услуги БЪЛГАРСКАTA НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ не се е съобразил със 

забраната да се излъчва непряка реклама на спиртна напитка преди 22:00 ч., 

с което е нарушил чл. 55, ал. 3 от Закона за здравето.  
 

Към акта са приложени следните писмени документи и материали: 1 бр. CD-R със 

запис на част от програма БНТ1 на БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, 

излъчена на 08.06.2018 г.; Покана до БНТ за съставяне на акт за установяване на 

административно нарушение изх. № НД-02-18-00-21/ 16.08.2018 г.; Пълномощно рег. № 

2109/ 12.03.2018 г. на нотариус Богдана Бъчварова. 
 

Постъпило е писмено възражение с вх. № НД-02-18-00-21/ 24.08.2018 г. от генералния 

директор на БНТ, в което се отрича извършването на нарушение. Изложени са следните 

доводи срещу АУАН: излъченото търговско съобщение не е рекламен клип, а представлява 

спонсорска заставка. То показва наименованието на юридическото лице, което има принос 

към финансирането на медийна услуга – излъчването на мачовете от Световното първенство 

по футбол 2018 г. и неговата търговска марка „Карнобатска гроздова”, онагледена чрез своя 

търговски етикет. Както е отбелязано и в акта, същото е непосредствено предхождано от 

анонса „тази програма достига до Вас със съдействието на”. Съдържащите се в търговското 

съобщение позитивни квалификации на качествата на спиртната напитка, констатирани в 
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акта, имат характер на слоган, присъстващ по принцип във всички форми и начини за 

представяне на продукта от страна на клиента, а не представляват т.нар. „рекламен апел”. 

Съпровождащият дикторски текст представлява официално регистриран от Патентно 

ведомство словесен израз (слоган, мото) на търговската марка и представлява част от нея. 

Оспорва се и тълкуването, че тъй като конкретната спонсорска заставка е включена в 

рекламен блок, то тя автоматично се превръща в реклама. Директивата за аудиовизуалните 

медийни услуги определя дейностите по самореклама като „особена форма” на реклама, в 

която телевизионният оператор представя собствените си продукти, услуги, предавания или 

канали. В частност кадри, състоящи се от откъси от предавания, следва да се третират като 

предавания, т.е. европейският законодател третира дори частите от телевизионни 

предавания, предназначени за самопромоция, като предавания. Направена е и връзка с 

разпоредбата на чл. 89, ал. 2 от ЗРТ и релевантните европейски норми, според които 

самопромоциите не се включват в изчислението на допустимото време за реклама за 

едночасов период. Спонсорското обозначение обаче има характер на търговско съобщение, 

което няма самостоятелно съществуване в рамките на програмата, а единствено прикрепено 

към предаването или към частите от него, които служат за неговата промоция. 

Времетраенето на такова спонсорско обозначение, именно поради своя характер на 

търговско съобщение, представлява част от максималната продължителност на ежедневното 

или почасово програмно време, отделяно за реклама и телевизионен пазар. Поради тази 

причина спонсорираните автоанонси се включват в рекламен блок, каквато е трайно 

установената телевизионна практика. Сочи се, че в същия рекламен блок има и други 

самопромоционални клипове, съдържащи спонсорски обозначения, но те не са третирани 

като рекламни клипове от актосъставителя. Алтернативно се моли случаят да бъде приет за 

маловажен. 
 

След като на основание чл. 52, ал. 4 от ЗАНН проверих АУАН № НД-01-41/ 21.08.2018 

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 законосъобразен и от материалноправна страна. Неоснователни са доводите, 

че съобщението отговаря на изискванията за разполагане на спонсорско съобщение. 

Съгласно нормата на чл. 82, ал. 1, т. 4 от ЗРТ, спонсорираните медийни услуги или 

предавания трябва ясно да се разпознават като такива по името, логото и/или друг знак на 

спонсора, като споменаване на неговите продукти или услуги или на техен отличителен знак 

по подходящ начин в началото, по време и/или в края на предаванията. В конкретния случай 

не са излъчени кадри – откъси от конкретно предаване, за да се третира и самопромоцията 

като предаване, а се промотира излъчването в програмите на БНТ на срещите от Световното 

първенство по футбол. Не е вярно и твърдението, че времетраенето на спонсорските 

съобщения по принцип влиза в общото времетраене на рекламните спотове, когато става 

въпрос за приложението на чл. 89, ал. 1 от ЗРТ (за БНТ – чл. 90 от ЗРТ). Напротив – тъй като 

те не влизат в това времетраене, Съдът на ЕС се произнесе по преюдициално запитване по 

тълкуването на чл. 19, параграф 1 и чл. 23, параграфи 1 и 2 от ДАВМУ, като постанови, че 

знаци за спонсорство, излъчвани в предавания, различни от спонсорираното, трябва да се 

отчитат в установения максимум на времето за реклама на час (Решение от 17.02.2016 г. по 

дело С-314/14). Невярно е и посоченото във възражението, че останалите 

самопромоционални съобщения в описания рекламен блок, които също съдържат спонсорски 

обозначения, не са отчетени от актосъставителя. От описанието на нарушението е видно, че 

актосъставителят абсолютно коректно е описал всяко едно търговско съобщение в блока, 

включително и тези, които са обозначени с надписи „с подкрепата на…”, „с любезното 
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съдействието на…”, „със съдействието на…”. Разликата между конкретното съобщение и 

останалите е в това, че те не рекламират стоки или услуги, за чиято реклама има забрана или 

по-специални законови изисквания, както е по отношение на спиртните напитки. Поради 

тази причина те не представляват нарушение на ЗРТ или друг нормативен акт, за да бъдат 

санкционирани.  

 

Предвид горното и на основание чл. 218, ал. 7 от Закона за здравето 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 БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, БУЛСТАТ: 

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

представлявана от Константин ... Каменаров – генерален директор, имуществена санкция в 

размер на 5000 (пет хиляди) лева за нарушение на 55, ал. 3 от Закона за здравето.  

 

 

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 



 

 

 

 

 

 

 

НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

№ РД-10-12/ 29.05.2019 г. 
 

Днес, 29.05.2019 г., подписаната София Владимирова …, председател на Съвета за 

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

административно нарушение № НД-01-20/ 07.05.2019 г., съставен от …, на длъжност 

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

БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, ЕИК по БУЛСТАТ 000672350, със 

седалище и адрес на управление: гр. София 1504, ул. „Сан Стефано” № 29, представлявана 

Емил Илиев Кошлуков – и.д. генерален директор, за следното: 

 

На 05.03.2019 г., в административната сграда на Съвета за електронни медии – гр. София, 

бул. Шипченски проход № 69, при извършване на мониторинг от Интегрираната система за 

мониторинг на СЕМ на телевизионна програма „БНТ 1”, създавана и предоставяна за 

разпространение от обществения доставчик на медийни услуги БЪЛГАРСКАТА 

НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, е констатирно следното: 

 

На 02.03.2019 г., от 11:00 часа до 12:00 часа, по телевизионна програма „БНТ 1” е 

излъчено предаването “Туризъм.БГ”, в което е представен град Сливница. Показани са 

различни забележителности, придружени с исторически факти, стремежът да бъде развит 

еднодневен атракционен туризъм и да се изгради музей. Показани са още спортната зала и 

площадът. Споменат е и коледният базар, който се организира с ледена пързалка в него. 

Обяснено е как се стига до града с различни видове транспорт. 

От 11:06:01 ч. до 11:12:40 ч. с продължение от 11:53:11 ч. до 11:55:48 ч. е излъчен 

материал, в който водещият представя Етно село Братушково.  

Водещ: Село Братушково с население от 31 души. Намира се на 30 минутки от София. 30 

минутки всички софиянци ги делят от спокойствието, от насладата, от истинския битов 

български живот. Влизам, за да разбера повече. 

(докато говори, водещият е застанал пред дървена порта и влизайки през нея се виждат 

част от две къщи, не много големи, с каменна алея пред тях, здрависва се с мъж и следват 

кадри, на които се виждат еднотипни къщички в битов стил) 

Павлин Стоилов (основател на етно село Братушково, изписано е на екран): Мисията на 

това етно селище е връщането към (…) културата, към изконните традиционни български, 

българският начин на живот. Като казвам това, имам предвид като начин на живеене, изобщо 

като отношение към природата, към миналото си. 

(докато говори г-н Стоилов вървят кадри, показващи къщичките отвън и отвътре с битов 

характер, обзавеждането – стълбите, стените и мебелите са изградени от дърво) 

Павлин Стоилов: Имам предвид, затуй са изградени в този дух къщите. Това е глина, 

камък и дърво. Нещо, с което българинът е живял от край време, към което усещам, че се 

стреми да се върне.  

(по време на обясненията на г-н Стоилов какво е селцето, кадрите показват и в крупен 

план самото село; следва показване на двамата мъже, застанали пред една от къщите, докато 

продължават разговора) 
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Павлин Стоилов: Това селце е едно от китните селца в община Радомировци и е много 

хубаво. Значи зад нас е (…) планина. От тук човек, като тръгне пеша, може да стигне през 

планината до където си иска – до Трън, до Гургулят, природа, истинска природа. Още при 

изграждането на обекта, когато го строих, сърните буквално спяха горе и съм се срещал с 

природата „очи в очи”. И това е всяка сутрин, като се вдига мъглата и виждаш живота. Както 

виждате, страшно е тихо, спокойно и това, което се опитваме да предлагаме на хората е 

наистина да се усетят свободни, така да им се отвори сърчицето към всичко, което е истинско. 

(показана е и табелата на селището, която е дървена и с надпис „Етно село Братушково”, 

а в близък план се вижда теренът до една от къщите, стената, вратата, комина и отново 

кадрите вътре в къщата, подредена с дървена маса, пейка за сядане, камина) 

Павлин Стоилов: Тези къщи са изградени по програми, с един мой приятел и те са 

уникални дотолкова, доколкото няма нито една с друга еднаква. Нито една стая няма, която да 

се повтаря. Всичко е уникално за мен. 

Водещ: Камъни, дърво… 

Павлин Стоилов: Камък, глина, тухла, дърво… 

(докато изброява, кадрите показват отново в близък план от вън част от къща) 

Павлин Стоилов: А за самите къщи, за същината и затова какво и как, ще ви запозная с 

моята управителка Боряна, която ще ви покаже нещата. 

Водещ: Добре, нека де се разходим. 

(двамата мъже тръгват по алея от камъни към спомената Боряна) 

Павлин Стоилов: Боряна, това е Миро. 

Водещ: Приятно ми е! 

Боряна: Здравей, приятно ми е! 

Павлин Стоилов: Моят мениджър Боряна, оставям ви. 

(и се отдалечава от водещия и мениджърката) 

Водещ: Колко легла има тук? 

Боряна: Комплексът разполага с шест броя къщички, като една от тях е изцяло място, 

където могат да се съберат нашите гости. Механа – оборудвана, където могат да си приготвят 

храната сами или пък примерно да си поръчат и да могат да се съберат на едно място да 

хапнат. 

(през това време, докато жената обяснява, вървят кадри, показващи къщичките от по-общ 

план към по-близък план и когато започва да изброява конкретно, помещенията са показани от 

вътре) 

Боряна: А къщичките, които са за нощувка са пет броя – 24 стационарни легла, 

разположени в двойни стаи. 

(вървят кадрите със спалните помещения и зрителят вижда самото обзавеждане) 

Боряна: Всяка къщичка си има своя уникален дизайн и разполага с различен брой двойни 

стаи. Плюс, във всяка къщичка има разтегателен диван и така общият капацитет на комплекса 

става 34 места. 

(продължават кадрите, които показват нагледно нейните думи за обзавеждането – 

разтегателен диван, дървена маса пред него) 

Водещ: Идеално за малка сватба. 

Боряна: Идеално и за много други неща. Идеално за тиймбилдинги, идеално за семейни 

събирания, идеално за празнуване на поводи и без поводи. Изобщо, нашият комплекс е 

уникален с всичко. Една от къщичките е оборудвана механа с достатъчно посуда, с достатъчно 

техника. Има печки, има съдомиални, микровълнови и всичко. 

(от кадрите се вижда, че се намират пред една от къщичките, докато говорят) 

Водещ: Всичко. Добре, ако не готвя? 

Боряна: Ако не готвите, ние можем да ви предложим храна, която е местна храна, 

традиционна за България и особено за нашия район. С предварителна уговорка си поръчвате 

какво бихте желали да ви се приготви и тя се доставя на място. 

Водещ: Аз съм от тези, които предпочитат готвеното, директно готовото. 
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Боряна: Ами аз мога да ви покажа това, което ние предлагаме в нашия район и това, 

което предлагаме като кухня. 

Водещ: Нека! 

Боряна: Заповядайте! 

(и тръгват към маса отрупана с ястия, където са наредени салата, питка, круши, боб и др., 

като подредбата е с битова посуда) 

Водещ: Добре, какво имаме тук? 

Боряна: И сега тук ще ви представя нашите типични за района гозби, които наистина са 

приготвени от нашите баби, дори и в днешно време. Идеята е да не забравяме миналото си и 

историята си, защото това е вкусна етно храна. 

Водещ: Сега, разпознавам ги. Това е лютеница. 

(в близък план се показва лютеницата) 

Боряна: Това е лютеница. 

Водещ: Това какво е? 

(на екран се виждат в кален съд круши) 

Боряна: Това е туршийка от диви круши, която е много вкусна, повярвайте ми! 

Водещ: Туршийка от круши?! 

Боряна: Туршия от круши. 

Водещ: Добре, след малко ще тествам и това. Започваме с… 

Боряна: С това (вдига капак на съд, в който е едно от ястията) много типично за нашия 

район – бобче, приготвено по стара бабина рецепта, със суха чушка вътре и абсолютно еко 

продукти.  

(на екран се вижда в кален съд сготвения боб) 

Водещ: Бобче… (в по-общ план – водещият разглежда по отделно храните, а 

мениджърката обяснява) 

Боряна: Това е телешка глава, приготвена в гювеч със зеленчуци. 

Водещ: Хм, на батко! Така, в тази „тенжерка” какво има? (насочва се към бутилка, отваря 

я и помирисва съдържанието) 

Боряна: В тази „тенджерка” има нещо много уникално. Абсолютно домашно. 

Водещ: Ооо, моята слабост! Моята слабост! 

(продължавайки да разглежда, водещият изброява: Банички, пак туршийка…) 

Боряна: Баницата е точената баница на баба с яйчица и сирене. Уникална е, повярвайте! 

Водещ: Това какво е тук? (водещият посочва) 

Боряна: Това е нещо, което обикновено приготвяме за Бъдни вечер. Приготвя се от чесън 

и орехи и е тип разядка, но повярвайте, вкусът е уникален. 

Водещ: Не сте го направили специално защото екипът снима, нали? 

Боряна: Абсолютно, винаги можем да го предложим на нашите гости. 

Водещ: Страхотно! 

Боряна: Всеки си поръчва кой каквото пожелае. По предварителна заявка можем да го 

приготвим. 

Водещ: Слушам те много внимателно. (като хапва нещо хрупкаво с видимо удоволствие) 

Трябва да кажа нещо много умно в момента, ама не мога (облизва си пръстите). Просто е 

много вкусно – заповядайте. 

(следват кадри от наредената трапеза в близък план и водещият е седнал пред нея) 

Водещ: Когато видя такава маса и ми идва да медитирам – яммм. (започва да се храни, 

като кадрите са малко забързани и приключвайки с храненето възклицава) 

Водещ: Ох, хапнахме, сега да видим какво ще ядем… а, тиквички ли останаха малко там? 

Ооо, печена тиква! Не знам как да нарека този вид туризъм – кулинарен или шопарен. Не 

знам, обаче е много вкусно … Това не е точно диета, само да уточня. Води се по друг начин.  

(следва картина от помещение с две легла, а водещият пред тях казва: „Село Братушково 

вече има 32 жители, 32-ма.” и ляга на едно от леглата) 
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Материалът завършва с шапката на предаването и продължава от 11:53:11 ч. до 11:55:48 

ч. със следната картина:  

Водещият и Павлин Стоилов (основателят на етно село Братушково) се намират пред 

дървена врата в помещение. 

Водещ: Павката обеща да ме заведе на някакво местенце. Каква е тази врата? 

Павлин Стоилов: Това е част от моето лично пространство, което не го споделям с 

всички гости. Но, тези, които са сърдечни и истински винаги им правя подарък. 

Водещ: Тук не може да влезе всеки турист? 

Павлин Стоилов: Не. 

Водещ: Добре, отиваме тогава. 

Павлин Стоилов отваря вратата и в помещението се вижда масивна дървена маса със 

столове от дърво, а в заден план 5 бр. бурета. Обстановката и обзавеждането са в стила, както 

представените къщички за гости. 

Водещ: Е, какво е това бе човек? Ама това не ти е декор? (и се оглежда приближавайки 

едната стена) Чакай, чакай, чакай – това не ти е декор! 

Павлин Стоилов: Не, не е декор. 

Водещ: Кажи ми, че това ти е истинска… Това ти е истинска скала (потупва и посочва 

стената, до която е застанал). Тук си копал, за да стигнеш до това? 

Павлин Стоилов: Истинска, истинска скала. Това е абсолютно истинска скала. Тук сме 

под земята (застава зад водещия и опира ръка в стената). 

Водещ: А това е истинско буре (потупва с ръка едно буре)?  

Павлин Стоилов: Дъбово буре (и той потупва с ръка бурето), плетени дамаджани с 

хубава ракийка, хубаво винце. 

Водещ: Ти какво си направил човек! 

(кадрите се сменяват и при тези думи зрителят вижда на екран наредени бутилки по 

вертикален дънер и после следва картина в по-общ план, където водещият посочвайки 

различни неща и пита) 

Водещ: Добре, разбрах защо не пускаш. Това ти е, всичко е истинско дърво, нали така? 

Павлин Стоилов: Да, да – масив. 

Водещ: А изглежда, между другото, като влязох в началото за секунда си помислих, че 

това са такива, като филмов декор, незнам. 

Павлин Стоилов: Не, истински масив. Това е една кръгла голяма цепеница, не си знае 

годините, разцепена на две и половината е тази (посочва масивната дървена маса в 

помещението), другата половина е навън. 

(водещият се обляга на масата и започва да блъска с юмруци по нея) 

Павлин Стоилов: Това не мърда. Ако искаш да те заведа, да ти покажа още нещо? 

Водещ: Давай, давай, какво е това? 

(на екран се вижда как Павлин Стоилов точи от декорирано кранче течност) 

Павлин Стоилов: Ей сега ще те почерпя с една „светена огнена вода” (в общ план за 

кратко се виждат двамата мъже, а после само Стоилов, който подава напълнена чаша на 

водещия). Тук извира от скалата. 

Водещ: Аха-а (и помирисва напитката, разбирайки смисъла на думите на Стоилов). Аха-

а-а! Да, да, да, сега те разбрах (отпива). Сега разбрах защо си копал толкова много тук 

(подсмихва се). Има хубав смисъл. 

(Павлин Стоилов преминава към дървено корито с дървен кран и налива друго) 

Водещ: А тази? 

Павлин Стоилов: А тук ще точна водичка от извора. 

Водещ: Дървен чучур? 

Павлин Стоилов: И направо ще те поканя на масата да заповядаш, да споделиш (подава 

водата на водещия и му посочва с ръка в противоположната на тях посока). 

Водещ: Трудно, мъка. Аз съм казвал, много пъти съм казвал, че трудно ми е да работя в 

такъв тип условия в това предаване, но се жертвам, жертвам се всячески (сядат на масата, 
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където са подредени хапки с кашкавал и колбаси). Е-е-е Павка, много хубави неща си 

направил, човече! Пожелавам повече хора да дойдат в Сливница и региона, да ги има. 

Павлин Стоилов: Има, има хора, идват. Запалваме се, подкрепяме се, наздраве (вдигат 

чаши), наздраве. 

Продължението на материала завършва с шапката на предаването. 

 

Описаното аудио-визуално съдържание представлява скрито търговско съобщение по 

смисъла на чл. 75, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, тъй като представя с думи и 

картина туристическите услуги, предлагани в „Етно село Братушково”, като с това 

представяне в рамките на предаването “Туризъм.БГ”, доставчикът на медийни услуги 

БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ цели осигуряването на реклама и то би могло 

да подведе аудиторията по отношение на своята същност.  

Материалът за „Етно село Братушково” представя подробно преимуществата на отдиха, 

които посетителите биха намерили на това място, като описанието е придружено с кадри в 

общ и близък план на къщичките – отвътре и отвън, посочва се точната локация на обекта и 

предимството, че той е близо до София, удобствата, които се предлагат, местната храна и 

напитки. Налице е рекламно послание, което въздейства на зрителите с цел привличането им 

като клиенти на услугите, предлагани в „Етно село Братушково”.  

С излъчването на описаното аудио-визуално съдържание на 02.03.2019 г. от 11:06:01 ч. 

до 11:12:40 ч. и продължението от 11:53:11 ч. до 11:55:48 ч. в рамките на предаването 

“Туризъм.БГ” по програма „БНТ 1”, доставчикът на медийни услуги БЪЛГАРСКАТА 

НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ е излъчил скрито търговско съобщение, което е забранено,  

с което е нарушен чл. 75, ал. 1, изречение второ от Закона за радиото и телевизията. 

 

Към административнонаказателната преписка са приложени следните документи и 

материали: 1. 1 (един) брой DVD-R на СЕМ със запис на част от програма „БНТ 1”, излъчена 

на 02.03.2019 г.; 2. Покана за съставяне на акт за установяване на административно нарушение 

изх. № НД-02-18-00-12/ 19.04.2019 г. и обратна разписка за получаването ѝ; 3. Пълномощно 

рег. № 3432/ 30.04.2019 г. на нотариус Богдана Бъчварова. 

 

Постъпило е писмено възражение с вх. на СЕМ № НД-02-18-00-12/ 10.05.2019 г. от и.д. 

генералния директор на БНТ, в което се отрича извършването на нарушение. Посочено е, че в 

предаването „Туризъм.бг”, излъчено на 02.03.2019 г. не е излъчено търговско съобщение, 

което е следвало да бъде обозначено като такова. Макар и да е налице представяне чрез думи, 

звук и картина на туристическото селище Етно село Братушково, БНТ не е получила за това 

представяне възнаграждение или друго подобно плащане. В предаването липсват 

преднамереност и рекламна цел. Представен е град Сливница и неговите забележителности, 

както и забележителностите в околността. Редакционният екип на предаването безпристрастно 

и с информационна цел е показал уникални кадри от туристическите забележителности – 

къщички от глина, камък и дърво. Основната идея на този репортаж е да покаже на зрителите, 

че все още има места, на което е съхранена древната българска култура и бит. Предаването се 

стреми да стимулира развитието на туризма в редките райони с малочислено население, в 

които много често това е и единственият поминък за местното население.  

 

След като на основание чл. 52, ал. 4 от ЗАНН проверих АУАН № НД-01-20/ 07.05.2019 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 присъствие на упълномощен представител на БНТ и му е 
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връчен. Доставчикът е упражнил адекватно правото си на защита, подавайки писмено 

възражение срещу акта. 

 

АУАН е законосъобразен и от материалноправна страна. Видно от легалното 

определение, дадено в чл. 75, ал. 2 от ЗРТ, наличието на възнаграждение или подобно 

заплащане не е задължителен елемент на скритото търговско съобщение. Рекламната цел на 

доставчика може да бъде изведена от начина, по който е реализирано предаването и 

представянето на услугите, предлагани в туристическото селище, което представяне 

надхвърля далеч информационната цел и безспорно цели популяризирането на т.нар. етно 

село с цел привличане на клиенти на услугите, предлагани там. 

 

Предвид горното и след извършената проверка на Акт за установяване на 

административно нарушение № НД-01-20/ 07.05.2019 г. с оглед неговата законосъобразност и 

обоснованост, и преценка на събраните доказателства и направените възражения, на 

основание чл. 126, ал. 1 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 БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, ЕИК по БУЛСТАТ 

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

представлявана Емил Илиев Кошлуков – и.д. генерален директор, имуществена санкция в 

размер на 3000 (три хиляди) лева за нарушение на чл. 75, ал. 1, изречение второ 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 - 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 



   

 

 

 

 

 

 

 

НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

№ РД-10-15/ 01.07.2019 г. 

 
Днес, 01.07.2019 г., подписаната София Владимирова .............., председател на 

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

административно нарушение № НД-01-21/ 12.06.2019 г., съставен от ........., на длъжност 

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

нарушението ................. и ................., срещу БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА 

ТЕЛЕВИЗИЯ, ЕИК по БУЛСТАТ 000672350, седалище и адрес на управление: гр. София, 

1504, ул. “Сан Стефано” № 29, представлявана от Емил .......Кошлуков, и.д. генерален 

директор, за следното: 

На 20.03.2019 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 „БНТ 1” на доставчика на медийни услуги 

Българската национална телевизия, е установено че: 

На 13.03.2019 г. в 20:27:08 ч. до 20:29:09 ч. в рамките на централната новинарска 

емисия, е излъчено съобщение за случай на агресия в училище в гр. Ловеч. Целият материал 

е показан от 20:27:08 ч. до 20:29:09 ч. Репортажът от Ловеч продължава 02 мин. 01 сек. и 

съдържа задкадров текст на журналистка, в който е обявен проблемът на едната от 

ученичките, участвали в сбиването – специални образователни потребности и 

нееднократна проява на агресия, показва се училището, изписва се името ѝ (...........), както 

и името и фамилията на нейната майка- ......... а също името и фамилията на директорката на 

училището. Ученичката, майката и директорката дават интервюта, като ............ е показана в 

присъствие на един от родителите си, но лицето ѝ не е прикрито, така че може да бъде лесно 

идентифицирана.  

Репортажът започва след анонс на водещата, в който се казва точно къде е станал 

инцидентът – основно училище ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в Ловеч. По-нататък 

материалът включва кадри от клипа с побоя между двете ученички, в който се намесват 

други ученици и учител. Изображението е с ефект „флу”. От 20:27:41 ч. до 20:27:56 (15 

секунди) ................ разказва в кадър как е била бита, като лицето ѝ е в близък план и липсва 

ефект „маска”, който да го закрива. Излиза надпис с името на детето: ............ Тя разказва: „Тя 

ме хвана за косата и аз нямаше как да се защитя и аз я хванах за косата. И когато я хванах за 

косата, тя не ме пускаше и аз не я пусках и господинът дойде и само мен удряше по главата, 

тя се отърва и той продължи да ме удря.” (Майката се намесва зад кадър: „До припадък”) 

Момичето продължава: „Да. И в коридора припаднах”. В 20:28:10 в кадър се появяват 

майката на момичето, чието име се изписва („.........., майка на ......”), както и самата ученичка, 

чието лице отново не е закрито. Майката дава подробности за състоянието, в което, според 

нея, се намира дъщеря ѝ след побоя: „Тоя човек да си поеме вината, защото има повреда на 

детето ми в главата със сигурност”. В 20:28:27 в кадър се появява директорката на 

училището, чието име и длъжност се изписват: ..............., директор. В репортажа е включена 
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и позиция на директора на РУО - Ловеч ................... Показана е също фасадата на училището, 

в което е произтекъл инцидентът, като ясно се вижда надпис „Св. Св. Кирил и Методий”. 

Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за радиото и телевизията, при осъществяване на 

своята дейност доставчиците на медийни услуги се ръководят от няколко основни принципи, 

един от които е защитата на личната неприкосновеност на гражданите. В конкретния случай 

името на ............... е изписано и лицето на детето не е покрито с маска. Чрез изписването на 

името и фамилията на майка й (Севда Димитрова) ученичката става напълно разпознаваема и 

уязвима. Обявено е, че тя е със специални образователни потребности. Оповестено е 

населеното място – гр. Ловеч, както и училището, в което учи..........– ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий”. 

Като е излъчил на 13.03.2019 г. в централната новинарска емисия на програма БНТ 1 

така описаното съдържание, съдържащо информация за детето, участващо в училищния 

инцидент, което го прави абсолютно разпознаваемо за неограничен кръг лица, зрители на 

програмата, доставчикът на медийни услуги БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

е допуснал създаване и предоставяне за разпространение на предаване в нарушение на 

принципа за защита на личната неприкосновеност на гражданите, 

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

и телевизията.  

 

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

R със записи на част от програма “БНТ 1”; покана за съставяне на АУАН с изх. № НД-02-19-

00-42/ 07.06.2019 г.; пълномощно. 

 

Срещу акта е постъпило възражение в законоустановения срок. Твърди се, че 

интервюто с .............. е взето в присъствието на нейната майка и с нейното активно участие, 

което категорично сочи съгласие на родителя детето му да бъде заснемано, а репортажът-

излъчен. Като потвърждение е представена и подписаната от майката декларация за 

съгласие. Във възражението се развива съображение, че майката очевидно е съгласна детето 

ѝ да бъде снимано от камерите на БНТ- детето е засегнато от ударите на възпитателя и 

родителят държи дъщеря ѝ лично и публично да потвърди този факт. Посочва се също, че 

показването на кадри, съдържащи лицето на ......................., е обусловено от засиления 

обществен интерес към конкретния казус. Подобни случки са обезпокоителни за цялото 

общество, тъй като се касае за зачестили случаи на агресия между подрастващи. Изложен е и 

аргумент, че репортажът е изготвен само и единствено в защита на правото на децата да 

растат в нормална и здравословна среда, а не с цел да задоволи любопитството на зрителя 

относно личния живот на детето. 

Проверката на административнонаказателната преписка установява спазването на 

процесуалните правила. Производството е протекло в съответствие с изискванията на ЗАНН 

- АУАН е съставен в рамките на предвидения срок и съдържа изискуемите от закона 

реквизити. Нарушението е описано достатъчно ясно, така че да не възниква съмнение 

относно неговото съдържание. По отношение на материалната законосъобразност на акта, 

намирам, че е налице нарушение на чл. 17, ал. 2, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 4 от ЗРТ. Не се 

споделят доводите, посочени във възражението. Показването на лицето на ученичката 

нарушава личната ѝ неприкосновеност, защото я прави лесно разпознаваема за по-голямата 

част от обществото. Не е за пренебрегване и обстоятелството, че детето е със специфични 

образователни потребности и по този начин е особено уязвимо. Приложената към 

възражението декларация, подписана от майката на ........, не е датирана и не може да се 

установи към кой момент е предоставено нейното съгласие за заснемането на дъщеря ѝ. Но 

дори и изразеното от родителя съгласие не изключва отговорността на доставчика да 
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съхрани и защити един по-висш интерес – интереса на детето и неговата неприкосновеност. 

Действително, трябва да бъдат отразявани и коментирани подобни събития с цел обслужване 

на обществения дебат по изключително наболялата напоследък тема за нарастващата агресия 

сред подрастващите. Това обаче, следва да се реализира по начин, който не разкрива 

самоличността на пострадалите деца, и който не би довел до по- тежки последици за тяхната 

психика. 

Предвид изложеното и след като проверих Акт за установяване на административно 

нарушение № НД-01-21/ 12.06.2019 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, и 

прецених събраните доказателства, на основание чл. 126, ал. 1 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 БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, ЕИК по 

БУЛСТАТ 000672350, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Сан Стефано”, № 29, 

представлявана от Емил........ Кошлуков, и.д генерален директор, имуществена санкция в 

размер на 3000 (три хиляди) лева за нарушение на чл. 17, ал. 2, във връзка с чл. 10, ал. 

1, т. 4 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 
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НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

№ РД-10-23/28.08.2019 г. 

 
Днес, 28.08.2019 г., подписаната София Владимирова ………, председател на 

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

административно нарушение № НД-01-27/ 30.07.2019 г., съставен от ……….., на длъжност 

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

нарушението …………. и ………., срещу БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, 

ЕИК по БУЛСТАТ 000672350, седалище и адрес на управление: гр. София, 1504, ул. Сан 

Стефано № 29, представлявана от Емил … Кошлуков, генерален директор, за следното: 

 

На 07.05.2019 г., в сградата на Съвета за електронни медии - гр. София, бул. 

Шипченски проход № 69, при преглед на записи от Интегрирана система за мониторинг 

(ИСМ) на СЕМ на телевизионна програма БНТ1 на доставчика на медийни услуги 

Българската национална телевизия е установено, че: 

На 06.05.2019 г., в рамките на сутрешната празнична програма по повод на Деня на 

храбростта и Българската армия, БНТ 1 излъчи репортаж за стара бойна техника от времето 

на Втората световна война, в който присъстват множество фашистки символи. 

Програма БНТ1 за 6 май 2019 г. от 7:00 ч. до 12:00 ч. съдържа множество директни 

включвания - от водосвета на бойните знамена, от военния парад в центъра на София, от 

посещението на папа Франциск в град Раковски, както и интервюта в телевизионно студио и 

площади, предварително заснети репортажи и анкети с граждани и военнослужещи. 

Кратка информация, че в парада ще участва и ретро техника от времето на Втората 

световна война, се съобщава преди репортажа с фашистки символи.  

 

Текст, звук  Картина  

09:27:32 Водещ: Здравейте отново, Денят 

на храбростта продължава тук – на площад 

Александър Първи, с военния парад само 

след минути. 

Водеща: А при нас е човекът, който лично 

отговаря за това, което ще видим днес на 

този парад. При нас е генерал Иван Лалов, 

заместник- командващ на съвместното 

командване на силите, добър ден и честит 

празник. 

Двама водещи на фона на площад,  

до тях е мъж във военна униформа. 

Надпис на цветна подложка в долната част 

на екрана „6 май - Денят на храбростта”.  
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Водещ: Честит празник. 

Генералът: Добър ден, благодаря, честит 

празник и на Вас, и на Вашите зрители. 

Водеща: Както знаем, този 6 май е малко 

по-различен и заради посещението на папа 

Франциск. Отрази ли се това на 

организацията на парада и всъщност знаем, 

че времето е голям фактор и сега е доста 

променливо, ще видим ли цялата летателна 

техника, която е предвидена за днес? 

Генерал: Ами посещението се отрази по 

време на организацията, но мисля че 

успяхме съвместно с всички фактори, 

отговарящи затова със СДВР, със 

Софийска община и с Националната 

служба за охрана да координираме нещата 

така, че да се случат и двете събития без да 

си пречат едно на друго. Надявам се, че 

времето ще задържи това, което е в 

момента и това ще позволи на авиацията  

да може да прелети и да бъде видяна от 

хората, които са на площада и тези, които 

са пред телевизора. 

Водещ: Генерал Лалов, един от акцентите 

на днешния парад е, това което го прави 

по-различен, е участието на ретро техника 

от Втората световна война. В този смисъл, 

колко стара е най-старата техника 

действаща техника, която ще видим днес 

на площада и колко нова е най-

съвременната? 

Генералът: Колко стара е най-старата 

техника не мога да ви кажа, но знаете, че 

модернизацията в нашата армия леко 

закъснява, макар че се полагат всички 

усилия и се надявам те да се реализират. 

Участието на ретро техниката ще бъде 

много интересно, защото това е техника, 

която е била на въоръжение по времето на 

Втората световна война. Ще имат 

възможност хората да видят с какви 

машини са се движили тогава, макар и 

само осем на брой, все пак ще бъде 

интересно.  

Водещ: Кое ще бъде първото нещо, което 

ще направите след като парадът завърши, 

какъв парад искате да видите? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надпис - „ген.майор Иван Лалов, зам. 

командващ Съвместното командване на 

силите”  

 

 

 

 

 

 

Надпис – „какво ще покаже днес армията – 

гледайте от 10.00 ч. военния парад на пл. 

„Княз Александър 1” –  

екранът е раздвоен – полиекран, от ляво в 

прозореца се вижда как говори генералът, а 

от дясно се виждат кадри от 

пространството пред храм „Св. Александър 

Невски”, където преди минути е завършил  

водосветът на бойните знамена. 

Вижда се колона с гвардейци, движение по 

улица на хора… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виждат се танкист, усмихва се – подава 

глава от танк, оръдия… 
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Генерал: Искам да видя парад, такъв 

какъвто го тренирахме последния ден и се 

получи много добре, надявам се времето да 

е с нас, хората да са концентрирани в това, 

което правят, така че парадът да мине 

целият, с цялата техника и с личен състав 

както беше на последната тренировка. А 

какво ще правя след…сигурно ще поема 

дълбоко въздух и ще въздъхна. 

Водеща: В този смисъл малко по-лично 

отново да насоча въпроса, има ли зрител, 

който особено много Ви притеснява дали 

ще Ви критикува или ще хареса това, което 

ще видите, тук на площада ли е или на 

малкия екран? 

Генералът: Не се притеснявам дали ще 

бъда критикуван, не бих казал че се 

притеснявам, просто така изпитвам 

чувство на отговорност за това, как ще се 

случат нещата, не само с моето 

представяне, а изобщо за целия парад как 

ще премине. 

Водеща: Ами благодаря Ви, да си 

пожелаем наистина един много 

впечатляващ парад както се получава  

последните години на 6 май, хубав празник 

Ви пожелаваме днес, а сега, настина както 

вече Ви казахме, бойна техника от Втората 

световна война е част от специалната 

програма на парада днес. 

Водещ: Ще видите реставрирани камиони 

и мотори… 

 

Музика  

   

 

09:30:50 музика 

Звуци – стрелба 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мъжки глас: 

Официални лица полагат венци пред 

паметника на Незнайния воин…  

Виждат се дула на оръдия… 

 

 

Докато интервюто е показвано на левия 

екран или прозорец, на другата половина 

на екрана или в десния прозорец се вижда 

как Президент и Вицепрезидент 

поздравяват военнослужещи; 

Политици, официални лица вървят по 

улица …  

 

 

 

 

 

 

Полиекран - Негово Светейшество 

Българският патриарх Неофит разговаря с 

политици 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На цял екран се виждат черно-бели кадри и 

надпис долу на екрана: „6 май - коли и 

мотори от Втората световна война излизат 

на парада”. 

Архивните кадри показват войници, 

влакове с войници, войници с оръжие на 

рамо, бойни действия. 

Черно-белите кадри стават цветни – 

цветово преливане. Бойни действия. 

Стрелба зад чували, повалени дървета. 

Езеро. Войници се движат с лодка. Други 

стрелят зад дървета, вижда се камион 

  

Мъж в кадър говори, на ревера му се вижда 
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Това е машината Щаер 640. Използвана е в 

армията да влачи оръдия, да превозва 

пехота, имало ги е и като радиостанции и 

като санитарни коли. Тази в случая е 

възстановена така, както си и е била за 

пехота, 12 човека екипаж отзад.  

Женски глас: От 3800 произведени машини 

близо 800 са купени от българската армия. 

Една от тях е карал ветеранът от Втората 

световна война Л. Хр..  

Л.Хр.: Снег, буря, те гребат и заминават. 

Те, те спиране немя при тех. Има отпред 

фарове, затъмнени фарове се слагаха, 

които светят само на един метър пред 

колата. За да може противникът да не знае, 

нали, къде се движат.  

Женски глас: Искате ли сега да се качите 

пак? 

Л.Хр.: Искам да се кача, но да е само мир, 

да не е война. 

Женски глас: Едва 15 Щаера в света 

оцеляват до днес. Този е собственост на 

колекционера Найден Марков. 

Мъж: Интересното на тази машина е, че се 

е запазила българската табелка, на която е 

написано „за прен-ъ диференциал-ъ”. 

Жена: Каква скорост може да развие? 

Мъж: Давали са ги, че развива до 80 

километра, аз реално с нея съм вдигал 

некъде до 40 км/ч., 50 – чувствам се добре. 

По-натам имам, изпитвам леки 

притеснения. 

Жена: Колекционерът е изкарал от боклука 

и друга кола от Втората световна война. 

По-мощна от тази. 

Мъж: Това е Кюбел ваген, тип 82 кадееф. 

Използвана е от Вермахта основно и в 

българската армия също я имало до 45 

година е била на въоръжение и малко след 

това. Двигателят е отзад. Нейният 

наследник е Фолксваген костенурка. 

Жена: Какво виждаме на таблото?  

Мъж: На таблото виждаме контактен ключ, 

запалващ, контролни лампи, нотек за 

нощно движение и мигачи. Изключително 

елементарен автомобил. 

Мъж: Интересното за нея, е че е 

знака на СС – /историческа справка 

показва, че това е нацистки символ за  

расова и идеологическа принадлежност 

към организация, отговорна за 

убийствата на милиони евреи и други хора, 

като на Нюрнбергския процес е обявена за 

престъпна организация/.  

 

 

 

Надпис – Л. Хр…, ветеран от войната 

Възрастен мъж стои до камион, фаровете, 

оръдие  

 

 

 

 

 

 

Стар камион се движи покрай езеро. В него 

има войници. 

 

Близки планове – камерата разглежда 

вътре камиона – вижда се кормилото, 

табелка… 

Субективна камера – камионът се движи и 

се вижда пътят от предното стъкло, кадър 

показва локви и гума. 

Мъже във военна и камуфлажни униформи 

с оръжия… 

 

 

Запалване на двигател, слънце свети, 

огледало… 

Кола, вътре войник с нацистка нашивка с 

орел държи кормилото. В кадър говори 

мъж, облечен в униформа и на яката му 

има знак СС. 

Мигаща светлина от колата  

 

Близък план -  детайл на нацистката 

нашивка на ръкава на войника зад волана –

черен орел е сграбчил в ноктите си лавров 

венец от дъбови листа със свастика в него 

/историческа справка показва, че това  

гербът на Третия райх/.  

Ръка показва какво се вижда на таблото на 
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разработена на Фердинанд Порше 

специално за тази война, по поръчка на 

Адолф Хитлер.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жена: Забързваме скоростта с 

мотоциклети, произведени за войната. 

След реставрацията им може да ги видите 

и днес по пътищата в България. 

Мъж: Цундап Каес 750, произведен е 1942 

година. Било е на въоръжение в немската 

армия. Картечницата, която е монтирана е 

типична за времето си емге 42 – това е 

копие на емге 42. Отличава се с 

изключителна скорострелност и до ден 

днешен. 

Жена: Най-масовият мотоциклет по 

времето на Втората световна война е 

беемве модел ер 12. 

Мъж: Вермахта установява, че тази 

машина е много надеждна и поръчва едно 

количество от 36 000 броя. Когато  е без 

кош, тази машина е подходяща за 

куриерски услуги, но когато е оборудван с 

кош, той може да поеме трима войника, 

картечница, въоръжение за трима човека. 

Няма електроника, няма пластмаса по 

мотоциклета, навсякъде има гресьорки за 

гресиране, ако тази машина се поддържа и 

се смазва, на практика тя не може да 

аварира. 

 

колата. Камерата се движи и на яката му 

също се вижда знак СС. Близо до ревера му 

се вижда е микрофон с логото на БНТ1, 

който се държи от женска ръка.  

Екранът се раздвоява – в ляво се вижда 

войникът и репортажът, а в десния 

прозорец се виждат редици на българските 

войници от днешната армия в строй се 

придвижват за парада. 

Черно-бели кадри от архив в полиекран – в 

левия прозорец старите кадри, а в десния 

продължават директните кадри с 

войниците под строй, които вървят по 

площада в столицата. 

Полиекран – в ляво архивни кадри в черно-

бяло – падат бомби, виждат се Хитлер и 

военни, надвесени над документи, в дясно 

вървят редиците на съвременната 

българска армия   

Отляво – мотоциклети се движат, отдясно 

– кадри на живо с армията 

Мъж пали мотор, форсира. 

Камерата е с долен ракурс. Войник на фона 

на синьо небе, изправен до мотор с каска 

на главата, а на раменете му виси метален 

знак. Мъжът говори в кадър – вижда се 

върху униформата отдясно отново нашивка 

с националсоциалистически символ. 

Екранът отдясно продължава да показва 

редиците на съвременната българска армия 

под строй.  

В левия прозорец на екрана се виждат на 

втори план деца, които махат или се качват 

на мотор. Мъжът е показан и върху мотора 

с оръдие до него. На врата му виси голям 

метален знак с нацистки символ с орел. 

Близък план на оръжието. Движение на 

мотори покрай езеро. Показване на ръчка 

на мотор. 

 

В 09:34:06 полиекран: 

В ляво облечен в униформа говори в кадър, 

на каската му се вижда нацистки символ, 

на дрехата също, по същото време в дясно 

– деца с българското знаме, кадри с 

редиците на съвременната българска 

армия… 
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Жена: Мотоциклетът, който ни показва 

Васил Георгиев, е на 72 години. 

Мъж: Няма как този мотоциклет да се кара 

със съвременна каска и с рокерско яке. 

Просто си губи ефектът. Караме го с 

подходящи дрехи. По улиците с кожен 

шлифер, с нещо, нещо от епохата, може да 

не е военна униформа, но пак да е от тези 

години. Всеки вдига ръка, лайкове…/смее 

се…/ 

Жена: Кулминацията на парада ще е 

единствената останала в света командирска 

кола Феномен гранит … 

09:35:18 – двама водещи на площада…  

 

 

Моторът се вижда от различни гледни 

точки в левия екран. В дясно – вървят 

военни музиканти – барабан с трикольор, 

докато в ляво се вижда говорещ мъж с 

фашистко облекло. На ръкава му има знак, 

моторът се отдолу нагоре върви камерата 

до небето със слънце. Отдясно маршируват 

военни от днешната армия… 

 

 

На цял екран се вижда върху жълтеникав 

плат националсоциалистически символ 

орел и свастика – пречупен кръст.  

Близък план на говорещия – върху каската 

ясно се вижда отново орела със свастика. 

На ръкава му също има знак. Отново 

черно-бели кадри оръдие. Архивни кадри с 

цар Борис Трети. 

Надпис долу с имената на авторите на 

репортажа – репортер и оператор.  

 

 

Излъченият репортаж по програма БНТ1 на 6 май 2019 г. от 09:27:32 до 09:35:18 ч. 

е посветен на стара техника, произведена в нацистка Германия и използвана от 

българската армия по време на Втората световна война. 

Телевизионният материал е заснет и монтиран преди директното излъчване на 

военния парад за 6 май от площада в столицата. Картината съдържа възстановка на бойни 

действия сред природа, край езеро, както и архивни черно-бели кадри от военни 

кинохроники, интевюта с участници във възстановката и колекционери, с един ветеран. 

Всъщност, възстановката е организирана дни преди военния парад за Гергьовден, 

като са разиграни боевете при Драва от март 1945 година. Тази информация може да се 

научи от сайта на Информационния център на Министерство на отбраната по повод на 

проведения в Негован военно-исторически екшън от група за исторически възстановки 

„Братя по оръжие“. Част от информацията за възстановката, зрителите на БНТ1 получават 

след повече от час в програмата, по време на самото преминаване на ретро техниката през 

площада в столицата. Тогава на телевизионния екран не могат да се видят фашистки 

символи. 

Репортажът от 9:27 ч. не съобщава, че със закупената немска бойна техника от 

Царство България, българските войници в края на войната реално са воювали срещу 

Хитлеристка Германия като част от международната антифашистка коалиция. 

Информацията за количеството произведена немска техника по времето на Хитлер и 

съответно закупена от България, насочва вниманието на зрителите върху въоръжението и 

модерното оборудване на армията ни по онова време в изцяло положителна светлина. 

Акцентирайки единствено върху хитлеристката военна индустрия, заедно с интервюта на 
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запалени колекционери и участници във възстановката, облечени във фашистки униформи, 

репортажът създава една позитивна и приятна атмосфера на забавление от историята.  

Аудиовизуалното съдържание изгражда противоречиви внушения, особено предвид, че в 

близки планове се виждат нацистки символи и емблеми. Липсва информация с каква цел 

се пресъздават събитията от времето на Втората световна война. Зрителите, особено ако не 

са добре запознати с особеностите на историческото ни минало или са деца и млади хора 

без познания за военните събития от Втората световна война, трудно ще се ориентират в 

това объркано съдържание, което поднася фашистка символика по дрехите, военното 

оборудване и снаряжение от епохата. 

Допълнително объркване създава и режисьорският подход, който изгражда 

телевизионната картина по време на излъчването на репортажа, защото в ефир се виждат 

два екрана/прозореца – на единия се показват  кадрите от историческата възстановка с 

фашистки свастики, а на другия екран се излъчва директно от площада парада за 

Гергьовден - военни редици и граждани с деца приветстват българската армия. Този 

паралелен монтаж в ефир създава предпоставки медийното съдържание да бъде възприето 

и интерпретирано превратно. 

В репортажа присъстват само стара техника от Хитлеристка Германия, няма 

подобна от страни от антифашистката коалиция като Франция, САЩ, Русия, 

Великобритания.  Цялостното звучене на материала е позитивно, почти рекламно за 

индустрията на Германия, без дори за момент да се информира публиката за престъпния 

характер на националсоциализма, чиято символика изобилства в картината. 

Престъпленията срещу човечеството не трябва да бъдат омаловажавани заради стремеж 

към забавно телевизионно съдържание или позитивно медийно послание по повод на 

реставрирана ретро техника.  

Като е излъчил на 06.05.2019 г. по програма БНТ1 от 09:27:32 до 09:35:18 ч. 

репортаж, който е изпълнен с фашистка символика, която изобразява една расистка, 

антихуманна и тоталитарна идеология, довела света до война и милиони жертви; който 

представя в изцяло положителна светлина индустрията на Хитлеристка Германия, 

експлоатирала в предприятията си насила труда и на хиляди жертви и концлагеристи; 

който не информира зрителите за историческите събития от възстановката, а изгражда 

картина на риалити забавление с история, която е пълна с жестокост, смърт и 

престъпления срещу човечеството;  който не информира зрителите за историческите 

събития, а представя една частична картина на Втората световна война и индустрията на 

нацистка Германия; който чрез телевизионния способ на полиекран изгражда 

противоречив паралел между фашистката армия от архивните кадри и живите кадри на 

съвременната българска армия, общественият доставчик на медийни услуги 

БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ е допуснал създаване и предоставяне за 

разпространение на предаване, което оневинява жестокост и насилие, 

с което е извършил нарушение на чл. 17, ал. 2, предложение второ от Закона за 

радиото и телевизията. 

 

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

R със записи на част от програма “БНТ 1”, излъчена на 06.05.2019 г., покана за съставяне на 

АУАН с изх. № НД-02-18-00-22/ 25.07.2019 г.; пълномощно. 

Срещу акта е постъпило възражение в законоустановения срок. В него се отрича 

извършването на нарушение. Посочва се, че за да бъде оневинена жестокост или насилие 

би трябвало да бъде излъчен материал, отразяващ подобно събитие и в него да присъства в 
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някаква форма позитивна гледна точка за този факт. В описания в АУАН репортаж тези 

два елемента липсват. Излъченият материал е посветен на старинни бойни машини, които 

са реставрирани от любители колекционери и са в автентичен вид, годни за движение. 

Заедно с новата военна техника са показани и тези ретро машини, за да бъде направен 

паралел в развитието на военната индустрия. Присъствието на германски военни символи 

върху военната техника от отразения исторически период е исторически факт, който 

екипът не е опитал да скрие. Факт е, че Германия е предоставяла тази техника на България, 

както и че същата тази техника е използвана от Българската армия срещу немските военни 

сили по време на финалната фаза на Втората световна война. По никакъв начин БНТ не е 

оневинявала жестокостите, престъпленията и насилието, извършени по време на Втората 

световна война, тъй като целта на репортажа е била да покаже стара бойна техника и 

зрителите не могат да бъдат подведени по никакъв начин. Не става ясно защо, според 

актосъставителя, е трябвало репортажът да информира зрителите за историческите 

събития, както и по какъв начин индустрията на Хитлеристка Германия е представена в 

положителна светлина. Историческите възстановки, включени в репортажа, са 

художествен способ за привличане на вниманието на аудиторията, но в случая акцентът не 

е върху нито едно от събитията, случили се по време на ВСВ, а върху показаните военни 

машини. Необосновано е твърдението, че с този репортаж са омаловажени престъпленията 

срещу човечеството и как паралелният монтаж в ефир създава предпоставки медийното 

съдържание да бъде възприето и интерпретирано превратно. Показаната техника е само от 

Германия и няма такава от други страни, защото най-вероятно само такава има запазена 

през годините. В този смисъл всички отправени към медията обвинения в едностранчиво и 

пристрастно пропагандиране на фашистка идеология и други противозаконни прояви са 

абсолютно неоснователни и категорично недопустими. Алтернативно се моли, ако все пак 

СЕМ прецени, че е налице нарушение, то да бъде прието за маловажно с оглед 

разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН.  

 

Проверка на административнонаказателната преписка установява спазването на 

процесуалните правила. Производството е протекло в съответствие с изискванията на 

ЗАНН – АУАН е съставен в рамките на предвидения срок и съдържа изискуемите от 

закона реквизити. По отношение на материалната законосъобразност на акта намирам, че е 

налице описаното нарушение. Показването на нацистки символи в телевизионен ефир, 

дори и в ретроспекцията на историческите събития, без никакъв коментар, че това са 

символите на един режим, довел до милиони човешки жертви, представлява косвено 

оневиняване на жестокост и насилие. В конкретния случай репортажът не е „на живо”, а е 

заснет предварително, т.е. доставчикът е имал възможност да ограничи кадрите, на които 

биха могли да бъдат видени фашистките символи.  

 

Предвид изложеното и след като проверих Акт за установяване на административно 

нарушение № НД-01-27/ 30.07.2019 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, и 

прецених събраните доказателства, на основание чл. 126, ал. 1, 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 БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, ЕИК по 

БУЛСТАТ 000672350, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Сан Стефано № 29, 
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представлявана от Емил … Кошлуков, генерален директор, имуществена санкция в размер 

на 3000 (три хиляди) лева за нарушение на чл. 17, ал. 2, предложение второ 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 
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НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

№ РД-10-7/ 08.07.2020 г. 

 
Днес, 08.07.2020 г., подписаната Бетина … Жотева, председател на Съвета за 

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

административно нарушение № НД-01-8/ 17.06.2020 г., съставен от …, на длъжност главен 

инспектор в Съвета за електронни медии, при свидетели на установяване на нарушението … 

и … срещу БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, ЕИК 000672350, седалище и 

адрес на управление: гр. София 1504, ул. Сан Стефано № 29, представлявана от Емил Илиев 

Кошлуков - генерален директор, за следното: 

 

На 18.05.2020 г., в сградата на Съвета за електронни медии – гр. София, бул. 

„Шипченски проход” № 69, е извършен преглед на записи от Интегрираната система за 

мониторинг (ИСМ) на СЕМ на програма БНТ1 на доставчика на медийни услуги Българската 

национална телевизия и е установено, че: 

На 24.04.2020 г. в централната емисия новини „По света и у нас” от 20:40:16 до 

20:41:52 ч. е излъчен репортаж за печалба от хазартна игра на ДП БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН 

ТОТАЛИЗАТОР. В репортажа участва и представител на хазартния оператор - Веселин 

Кюркчиев, директор „Информационни технологии и игри”.  

Съдържанието на аудио-визуалния репортаж е следното: 

 

Текст / звук Картина  

Водещ - мъж: И нещо любопитно. Все още 

не е ясно кой е късметлията, спечелил 

джакпота от близо 1 милион 600 хиляди 

лева от Спортния тотализатор.  

Водеща – жена: Той е пуснал фиш през 

компютър и така е станал притежател на 

най-голямата онлайн печалба в историята 

на тотото досега”. 

Водещ - мъж: Оттам съобщиха, че заради 

пандемията от коронавирус значително са 

се увеличили онлайн залаганията за сметка 

на пускането на фиш в тотопунктовете. 
Репортерски глас зад кадър – жена: 

Седмица след като джакпотът от играта 

„6 от 49“ падна и пет и половина милиона 

лева отидоха при участник в Исперих, 

вчера в ефира на БНТ беше обявен поредния 

Двамата водещи в кадър, зад тях на екран се 

виждат топките на тотото. В долен десен ъгъл 

има жестомимичен превод в ефир. 

 

 

 

 

 

 

 

Общ план на сграда с надпис на фасадата 

БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР.  
В долната част на екрана има заглавие на 

репортажа: Кой е тотомилионерът с фиш за 

3.20 лева? 

Детайл – запазения знак на тотализатора. 

Кадри от телевизионното студио на 
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109-ти тотомилионер.  

Мъж - Веселин Кюркчиев, директор 

„Информационни технологии и игри” – 

първо в кадър и после зад кадър:  

Спечели джакпота с четворен фиш, 

пуснат онлайн и с една комбинация от 

играта „Тото Джокер“. Играта „6 от 42” 

е джакпотова игра, където вероятността 

за спечелване на джакпот е 3 пъти по-

голяма от тази в играта „6 от 49”. 

Репортер в кадър: Печалбата от близо 

милион и шестстотин хиляди лева е 

струвала на последния тотомилионер само 

3 лева и 20 стотинки и две минути работа 

пред компютъра. И аз ще пусна моя фиш, 

надявайки се да имам неговия късмет. 

Зад кадър репортерски глас: Засега не се 

знае кой е тотомилионерът, нито  откъде 

е, тъй като е направил залога онлайн.  

Веселин Кюркчиев: Залогът може да бъде 

направен от цялата страна, включително и 

от чужбина, ще можем да разберем едва 

след като той дойде да си го потърси. 

Срокът е 45 дни.  

Репортер зад кадър: Това означава ли, че и 

чужденец може да е спечелилият? 

В. Кюркчиев: Възможно е и чужденец да 

бъде, стига да е направил необходимата 

регистрация. 

Репортер зад кадър: От началото на 

годината досега от игрите на Тото 2 вече 

имаме четирима тотомилионери.  

 

предаването Спорт тото и теглене на топки.   

Мъж говори в кадър.  

 

 

Топчета с числа са нареждат в улей.  

 

 

 

 

Репортер в среден план, едната ръка държи 

мишка, до нея на компютърен екран се вижда 

фиш на играта 6 от 49. Екранът е обърнат 

максимално към камерата.  

 

Близък план на фиша, вижда се движение на 

показалец на мишката по екрана как отбелязва 

със знака Х числа. Движение на кадъра отгоре 

надолу, за да се проследи показалеца на 

мишката. Близък план на сайта на хазартния 

оператор с надпис СПОРТ ТОТО.  

 

Приближаване на кадъра към наредени топки 

с числа.  

 

 

Детайл – две ръце пишат на компютърна 

клавиатура. През рамото на мъж се вижда 

компютърен екран и фиш от играта 6 от 42. 

Камерата малко се изтегля – същия кадър, но 

в по-голям мащаб – мъж играе хазартна игра 

онлайн.  

 

Излъченият телевизионен репортаж надхвърля чистото информационно отразяване на 

новината за спечеления джакпот. Той не само представя като нещо любопитно факта, че в 

неделния ден е спечелен джакпотът в „6 от 42” с онлайн фиш, но преминава границата на 

чистата информация и навлиза в полето на търговското слово, представяйки значителен обем 

допълнителна информация, свързана с дейността на тотализатора, с начина за участие в 

игрите и възможните печалби. В контекста на голямата спечелена сума, нееднократното 

показване на логото на „Спорт тото”, описанието на играта „6 от 42” като джакпотова игра, 

където вероятността за спечелване на джакпот е 3 пъти по-голяма от тази в играта „6 от 49”, 

в комбинация с действията на репортерката, която демонстрира в ефир как пуска фиш от 

компютъра и думите ѝ, че се надява „и тя да има същия късмет”, плюс пояснението, че 

„залогът може да бъде направен от цялата страна, включително и от чужбина”, стига да е 

извършена „необходимата регистрация” – всички тези елементи на практика описват и 
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показват как се играе онлайн хазартна игра и имат рекламна цел за привличане на повече 

потребители на услугата. 

Репортажът провокира голяма част от зрителите инстинктивно да се отъждествят със 

загадъчния късметлия или с репортерката на БНТ, която пробва късмета си. Изброените по-

горе елементи, включени в репортажа, могат да подтикнат зрителите да поискат и те да имат 

същия късмет и съответно да се възползват от лесното и достъпно на пръв поглед залагане 

онлайн (срещу едва 3,20 лева печелиш 1 млн. и 600 хил. лв.).  

Подчертаването от страна на представителя на тотализатора, че в „6 от 42” 

вероятността за спечелване е 3 пъти по-голяма, отколкото в „6 от 49” и че залог може да бъде 

направен практически отвсякъде; показването как става маркирането на желаните числа 

върху електронния фиш (чува се даже щракането на компютърната мишка) и изразената 

надежда на репортерката, че след като е маркирала числата, ще има същия късмет, като този 

на печелившия, придобиват характеристиките на скрито търговско съобщение, чрез което се 

представя начина на онлайн залагане и непряко се приканват зрителите да участват в 

хазартна игра.  

Излъченото представлява скрито търговско съобщение по смисъла на чл. 75, ал. 2 от 

Закона за радиото и телевизията (ЗРТ), тъй като с думи, звук и картина се представя 

дейността на доставчика на услуги ДП БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР в 

предаване, като с това представяне доставчикът на медийни услуги цели осигуряването на 

реклама и то би могло да подведе аудиторията по своята същност.  

Като е излъчил на 24.04.2020 г. в централната емисия новини „По света и у нас” в 

програма БНТ1 от 20:40:16 до 20:41:52 ч. описаното аудио-визуално съдържание 

(представящо игрите на ДП БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР, включително чрез 

показването на логото на хазартния оператор, непряк призив за участие и демонстриране на 

начина на онлайн залагания), общественият доставчик на медийни услуги БЪЛГАРСКАТА 

НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ е допуснал излъчването на скрито търговско съобщение, 

което е забранено, 

с което е извършил нарушение на чл. 75, ал. 1, изр. второ от Закона за радиото и 

телевизията.  

 

Към административнонаказателната преписка са приложени следните документи и 

материали: 1. 1 (един) бр. CD-R със запис на част от програма „БНТ 1”, излъчена на 

24.04.2020 г.; 2. Покана за съставяне на АУАН с изх. № НД-02 19-00-58 / 15.06.2020 г. и 

обратна разписка за доставянето ѝ; 3. Пълномощно, нотариално заверено - рег. № 3432/ 

30.04.2019 г. на нотариус в район на РС София с рег. № 515 на НК.  

 

Постъпило е писмено възражение срещу акта с вх. № НД-02 19-00-58/ 23.06.2020 г., в 

което се отрича извършването на нарушение. Твърди се, че БНТ не се е облагодетелствала 

имуществено от въпросния репортаж, като представянето е извършено абсолютно 

безпристрастно и само и единствено с информационна цел. Заявява се, че споменаването на 

наименованието на БСТ, организираните от него игри и правилата за игра по никакъв начин 

не би могло да въведе зрителите в заблуждение, защото правилата и условията на игрите са 

общоизвестни с оглед на тяхната уникалност, неизменност и десетилетна история. Налице е 

и полза в обществен интерес, поради факта, че по-голямата част от постъпленията се 

разпределя за българския спорт и българските училища. Моли се да не бъде издавано 

наказателно постановление, като алтернативно се моли да бъде приложена разпоредбата на 

чл. 28 от ЗАНН и случаят бъде приет за маловажен случай. 
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След като на основание чл. 52, ал. 4 от ЗАНН проверих АУАН № НД-01-8/ 17.06.2020 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. АУАН е връчен на нарушителя чрез негов 

упълномощен представител. Същият е упражнил адекватно правото си на защита, подавайки 

писмено възражение срещу акта.  

По отношение на материалния закон намирам, че безспорно е реализиран съставът на 

нарушението на чл. 75, ал. 1 от ЗРТ, предвиждащ задължение за доставчиците на медийни 

услуги да не допускат излъчването на скрити търговски съобщения. Репортажът надхвърля 

твърдяната от БНТ единствено информационна цел, доколкото неоправдано се изтъкват 

предимствата на организираните от БСТ игри. Представител на тотализатора подчертава, че 

вероятността за спечелване в „6 от 42” е три пъти по-голяма, отколкото в „6 от 49” и че залог 

може да бъде направен практически навсякъде. Нещо повече, журналист от БНТ дори  

показва как лесно може да бъде попълнен фиш онлайн. Не се споделят доводите на 

представляващия доставчика, че не е преследвана рекламна цел. Всъщност ефектът от 

излъченото е именно такъв - у зрителите се създават изцяло положителни нагласи към 

посочените игри, многократно изтъквания лесен начин на залагане онлайн и големите 

печалби, които могат да бъдат получени ги привлича като клиенти на предлаганите от 

тотализатора услуги. Следва да се има предвид и, че елементът „получено възнаграждение” 

не е задължителен, за да е осъществено нарушението, съгласно легалната дефиниция, дадена 

в чл. 75, ал. 2 от ЗРТ. С оглед императивната забрана за скритите търговски съобщения и 

вида на нарушителя - националния обществен доставчик на аудио-визуални медийни услуги, 

считам, че случаят не би могъл да бъде приет за маловажен. 

Настоящото нарушение е извършено в условията на повторност. С НП № РД-10-30/ 

31.07.2018 г. на БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ е наложена имуществена 

санкция в размер на 3000 лв. за същото по вид нарушение. Постановлението е влязло в сила 

на 15.11.2019 г., окончателно потвърдено с Решение № 6932 на Административен съд - 

София-град по к.н.а.х.д. № 8942/ 2019 г. Настоящото нарушение е извършено в рамките на 

една година от влизане в сила на НП № РД-10-30/ 31.07.2018 г., което го прави повторно по 

смисъла на параграф 1, т. 33 от ДР на ЗРТ и санкцията следва да бъде определена в двоен 

размер. 

 

Предвид горното и 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 БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, ЕИК 000672350, 

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

Емил Кошлуков - генерален директор имуществена санкция в размер на 6000 (шест 

хиляди) лева за нарушение на чл. 75, ал. 1, изречение второ от Закона за радиото и 

телевизията, извършено в условията 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. 
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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 

БЕТИНА ЖОТЕВА 

 

 

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 

БЕТИНА ЖОТЕВА 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

№ РД-10-11/ 07.07.2021 г. 

 
Днес, 07.07.2021 г., подписаната Бетина … Жотева, председател на Съвета за 

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

административно нарушение № НД-01-13/ 23.06.2021 г., съставен от …, на длъжност 

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

нарушението … и …, срещу БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, ЕИК по 

БУЛСТАТ 000672350, седалище и адрес на управление: гр. София 1504, ул. Сан Стефано 

№ 29, представлявана от Емил Илиев Кошлуков – генерален директор, за следното: 

 

  На 18.06.2021 г. в Съвета за електронни медии (СЕМ) е постъпило писмо с вх. № 

РД-20 04-04-9 от проф. Велислав Минеков, министър на културата, в което се посочва, че 

при участието му в предаването „Още от деня“, излъчено в програма БНТ 1 на 10.06.2021 

г., не му е било предоставено право на отговор и са му били поставени условия кога и как 

това трябва да се случи. Към писмото е приложено копие от искане за право на отговор, в 

което са посочени датата и часът на предаването, в което е засегнат – 08.06.2021 г., „Още 

от деня“, както и оспорваните твърдения. 

 Във връзка с получения сигнал е извършен преглед на изданието на „Още от деня“ 

от 10.06.2021 г. и е установено, че: от 18:29 ч. до 18:45 ч. е излъчено интервю с министъра 

на културата проф. Минеков, анонсирано с темата „Култура и медии – какви да са 

политиките на служебния кабинет“, без да се споменава за заявеното от него право на 

отговор. За това, че е поискано личното упражняване на право на отговор, се разбира в 

края на интервюто. По време на разговора събеседникът няма възможност да изложи/ 

изчете своя отговор, тъй като е прекъсван многократно. Нещо повече, в края на интервюто 

проф. Минеков твърди, че правото му на отговор е било потиснато, на което водещата 

репликира: “Аз исках да отговорите на три мои въпроса и след това да кажете това, което 

искате“, с което поставя под условие реализирането на правото на отговор.  

Съгласно чл. 18 от Закона за радиото и телевизията, лица и държавни и общински 

органи, засегнати в предавания, в които не са участвали лично или чрез свой представител, 

имат право на отговор. Правото на отговор се иска писмено в 7-дневен срок от 

разпространение на предаването, а операторът е задължен да осигури включването му в 

следващото издание на същото предаване или в равностойно време до 24 часа след 

получаването на отговор. 

В полученото в СЕМ писмо, министърът на културата проф. Минеков е посочил, че 

е засегнат от твърдения, направени в предаването „Още от деня“, в което не е участвал и 

не е имал представител. Предаването е излъчено на 08.06.2021 г. На 09.06.2021 г. е 

отправено писмено искане за право на отговор, което съдържа изискуемите от закона 

реквизити, включително е заявено желание правото на отговор да бъде упражнено чрез 
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лично участие в изданието на 10.06.2021 г. На посочената дата (10 юни) проф. Минеков е 

участвал в предаването „Още от деня“, но не му е предоставена възможност да изложи/ 

изчете отговора си, нещо повече – водещата обвързва упражняването на 

законоустановеното право на отговор с условие министърът на културата първо да 

отговори на нейните въпроси.  

Като не е осигурил включването на отговора на засегнатото лице и не е предоставил 

възможност той да бъде представен в предаването „Още от деня“, излъчено на 10.06.2021 

г. с начален час 18:18 ч. в програма БНТ 1, доставчикът на медийни услуги Българската 

национална телевизия 

е извършил нарушение на чл. 18, ал. 3, във вр. чл. 18, ал. 1 от Закона за радиото 

и телевизията.  

 

Към административнонаказателната преписка са приложени следните документи и 

материали: 1. 1 /един/ брой CD със записи на програма БНТ 1, излъчена на 08 и 10.06.2021 

г.; 2. Копие на писмо до СЕМ с вх. № РД-20 04-04-9/ 18.06.2021 г. от проф. Минеков; 3. 

Покана за съставяне на АУАН с изх. № РД-20 04-04-9/ 21.06.2021 г.; 4. Пълномощно рег. 

№ 3432/ 30.04.2019 г. на нотариус в район на РС София с рег. № 515 на НК.  

 

Постъпило е писмено възражение от генералния директор на БНТ срещу акта с вх. 

№ РД-20 04-04-20/ 26.06.2021 г., в което се отрича извършването на нарушение. В него се 

сочи, че в съставения АУАН не са разгледани предпоставките, предвидени от закона, за 

упражняването на право на отговор и доколко искането на г-н Минеков отговаря на тях, 

за да се приеме, че е налице легитимно заявление за упражняване на това право. Твърди 

се, че писмото, с което е направено искането за разпространение на неговия отговор, не 

отговаря на законовите изисквания, тъй като не е отправено до оператора – БНТ, а до 

продуцентите и редакторите на публицистичното предаване „Още от деня“, които нямат 

компетентност да решават такива въпроси. На следващо място, писмото е изпратено от 

Пресцентъра на министерство на културата, без да е посочено от кого е подписано. 

Пресцентърът не притежава правосубектност и е предявил права не от свое име, а от името 

на министъра на културата, без да притежава и без да представи доказателства, че 

притежава съответната представителна власт по отношение на министъра. Излагат се 

съображения, че писмото не съдържа нищо, което може да бъде определено като отговор. 

Констатациите в акта, че са посочени оспорваните твърдения от изказването на 

генералния директор на БНТ – Емил Кошлуков, направени в предходно издание на същото 

предаване от 08.06.2021 г., всъщност представляват извадени от общия контекст отделни 

изрази, които не могат да доведат до ясна преценка какво би трябвало да е 

съответстващото времетраене на отговора. В искането е изразено желание министър 

Минеков да се възползва от правото на отговор чрез лично участие в предаването „Още 

от деня“ на дата 10 юни (четвъртък) от 18:15 ч. в равностойно по времетраене време, което 

не представлява предвидена от закона форма за реализиране на правото на отговор. 

 

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

23.06.2021 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. 



Наказателно постановление № РД-10-11/ 07.07.2021 г. 
  

3 
 

42 от ЗАНН реквизити. Неизпълнението на задължението е описано достатъчно ясно, така 

че да не възниква съмнение относно неговото съдържание. АУАН е връчен на нарушителя 

чрез негов упълномощен представител. Същият е упражнил адекватно правото си на 

защита, подавайки писмено възражение срещу акта.  

 

По отношение на материалната законосъобразност на акта намирам за реализиран 

състава на нарушението на чл. 18, ал. 3 във връзка с чл. 18, ал. 1 от Закона за радиото и 

телевизията. Съгласно чл. 18, ал. 1 от ЗРТ, право на отговор имат лица и държавни и 

общински органи, засегнати в предавания, в които не са участвали лично или чрез свой 

представител. Искането за право на отговор следва да е направено писмено, в 7-дневен 

срок от деня на предаването и в него да са посочени оспорваните твърдения, както и датата 

и часът на предаването.  

От приложените по преписката документи е видно, че са спазени изискванията на 

ЗРТ – искането е отправено в писмена форма, в него са посочени дата и часът на 

предаването („Още от деня“, 08.06.2021 г., начален час 18:15 ч.), подробно (в абзац втори) 

са изложени и оспорваните твърдения. Искането е изпратено в законовоопределения срок 

(на 09.06.2021 г. – деня, следващ излъчването, видно от положения върху него изходящ 

номер). Обстоятелството, че то не е адресирано до генералния директор на БНТ, а до 

продуцентите и редакторите на публицистичното предаване „Още от деня“, не 

представлява нарушение на формалните изисквания на закона, след като доставчикът БНТ 

е разпространил в програмата си на 10.06.2021 г. издание на „Още от деня“ с участие на 

проф. Минеков. На следващо място,  от съдържанието на искането безспорно се 

установява, че то е подадено от името на министъра на културата проф. Минеков в 

качеството му на орган на държавна власт, чрез Пресцентъра (звеното за връзки с 

обществеността) на институцията, която той представлява. В него е заявено изрично, че 

същият желае да се възползва от поканата за лично гостуване в предаването, за да 

реализира правото си на отговор.  

Фактът, че на 10.06.2021 г. министърът е гост в предаването „Още от деня“ води на 

извод, че доставчикът е приел засегнатото лице да упражни правото си на отговор именно 

чрез лично участие, а репликите на водещата показват знанието ѝ за това. Въпреки това 

проф. Минеков е прекъсван през цялото време, водещата говори едновременно с него и 

не му позволява да изложи отговора си на твърденията на г-н Кошлуков, направени в 

изданието на 08.06.2021 г., които министърът оспорва. Нещо повече – тя заявява, че първо 

той трябва да отговори на нейните въпроси и едва след това ще може да изрази своята 

позиция. Участието на министъра е ограничено по време и той така и не получава 

възможност да реализира правото си на отговор. 

С оглед изложеното приемам, че с действията си доставчикът на медийни услуги 

Българската национална телевизия не е предоставил възможност отговорът на засегнатото 

лице да бъде представен/ включен в съответното предаване, поради което констатираното 

с АУАН нарушение се явява безспорно извършено. 

 

Предвид горното и на основание чл. 126, ал. 1 във връзка с чл. 127, ал. 2 от Закона 

за радиото и телевизията 
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П О С Т А Н О В Я В А М: 

 

НАЛАГАМ на БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, ЕИК по 

БУЛСТАТ 000672350, седалище и адрес на управление: гр. София 1504, ул. Сан Стефано 

№ 29, представлявана от Емил Илиев Кошлуков – генерален директор, имуществена 

санкция в размер на 3000 (три хиляди) лева за нарушение на чл. 18, ал. 3 във връзка 

с чл. 18, ал. 1 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 

БЕТИНА ЖОТЕВА 

 

 

 

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 

БЕТИНА ЖОТЕВА 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

№ РД-10-15/ 10.09.2021 г. 
 

Днес, 10.09.2021 г., подписаната Бетина … Жотева, председател на Съвета за 

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

административно нарушение № НД-01-19/ 09.08.2021 г., съставен от …, на длъжност 

инспектор в Съвета за електронни медии, при свидетели на установяване на нарушението … 

и …, срещу БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, ЕИК по БУЛСТАТ 

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

представлявано от Емил Илиев Кошлуков – генерален директор, за следното: 

 

На 01.07.2021 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 „БНТ 1“, идентифицирана с таймер-сигнал и лого в горен ляв ъгъл 

на екрана, която се създава и предоставя за разпространение от националния обществен 

доставчик на медийни услуги Българската национална телевизия, е установено следното: 

На 22.05.2021 г. по програма „БНТ 1“, в предаването „Денят започва с Георги 

Любенов“, по време на интервю с изпълнителите Павел и Венци Венц, е излъчен част от 

музикалния им видеоклип „Ако не сега, кога“. В излъченото аудио-визуално съдържание 

неколкократно се показват в детайли електронно устройство за пушене „Vapepro” и кенoве с 

енергийна напитка „Hell”. 

 

Аудио-визуалното съдържание между 10:02:24 ч. и 10:04:37 ч е следното: 

 

Текст:  Видео:  

- Венци Венц: Беше трудно заминаване, беше 

истински авантюризъм, специални поздрави на 

Люската Иларионов и на нашите прекрасни 

дами, на целия екип, които се втурнаха там в 

една мисия невъзможна, която всъщност се 

сбъдна и тук е въпрос по-скоро на ентусиазъм 

и на желание и на много колеги, които, които 

ни подкрепиха, на много партньори, които 

влезнаха в това импулсивно решение, за да 

можем знаеш ли к‘во да направим, да дадем 

един контрапункт, на тази година и половина 

която мина, да я облечем в една мантра, която 

да е песен, която да се казва „Ако не сега, 

кога?“, за да знаем, че моментът за действие е 

сега, че не трябва винаги просто да чакаме, да 

чакаме изборите, да чакаме да отворят 

заведенията, да чакаме нещо да се случва, 

защото много е важно да знаем, че трябва да 

Сцени, заснети край морето, 

изпълнителите карат воден джет, гмуркат 

се, танцуват, в компанията на млади жени. 

Появява се надпис „Хит след хит – нови 

песни от Павел и Венци Венц“. Екранът се 

разделя, като едната част показва 

гостуващите и водещия, а другата клипа.  

 

В 10:02:53 ч. докато в едната половина на 

екрана е показан разказващият в студиото 

Венци Венц,  в частта с клипа се вижда как 

той пуши електронна цигара, на която се 

забелязва лого, наподобяващо буквата  

„V”.  

 

В 10:02:57 ч. в близък план е кадър на 

женски ръце, които държат търговска 

кутия с надпис „Vapepro”, цифрата “11” и 

същото лого, наподобяващо „V” 
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сме проактивни и да създаваме събитията, а не 

да ги чакаме. 

- Павел: Да, това е официалната версия, 

неофициалната е че сме баровци, благодаря ти, 

ти вече го уточни.  

- Георги Любенов: Ами аз така уточних, 

извинявай, но всеки да си отиде до Малдивите, 

да си заснеме клипа, това не става току-така, 

особено пък след пандемия. Така или иначе 

обаче настроението, за което Венци говори е 

факт, с много ведро, слънчево, нали, парти 

настроение, да кажем, идва лято, идва време за 

почивка, идва време за добро настроение, 

всичко това обаче може ли да бъде творческа 

задача, може ли да правите песен със 

съзнанието за летен хит, идва лято – ето ви 

летен хит. 

- Венци Венц: Това един такъв интересен 

момент – не може, разбира се. В смисъл можеш 

да изпееш това което чувстваш, можеш да 

създадеш музиката, която се върти в главата ти. 

Да го направиш с идеята да бъде хит - не може 

да се случи: 

- Георги Любенов: Да, искаш ли все пак, 

айде, понеже за първи път пускаме тая песен, 

малко да прозвучи… 

(Следва текстът на песента „Ако не сега, кога“) 

 

10:03:13 - едната половина на екрана 

показва интервюирания Павел в студиото, 

а другата - крупен план на Павел в клипа, 

който пуши от електронната цигара „V”, 

на която се чете и надпис “Candy”.  

 

10:03:21 - детайл на устата на Павел и 

електронната цигара, разчита се 

„Vapepro”, „Candy” и „#24”. 

 

След 10:04:01 ч. клипът вече се излъчва на 

цял екран и в 10:04:11 е показан Павел, 

който бива масажиран от жена, а на 

преден план стоят два кена на енергийна 

напитка „Hell” от разновидността им 

„Classic”. 

 

10:04:36 – на целия екран се вижда крупен 

кадър на кен „Hell Classic”, ръката на 

Венци Венц и цвете. 
   

 

Предаването е излъчено в съботен, почивен ден, когато се предполага, че множество 

деца и подрастващи са пред екраните вкъщи.  

Павел и Венци Венц са известни и влиятелни личности, които оформят мнението на 

аудиторията чрез своята музика и сценично присъствие, техните действия се възприемат от 

младите поколения за норма. Такива влиятелни личности биват ангажирани от    

рекламодателите да промотират брандове и/или продукти пред своята аудитория и тогава 

съдържанието, което тези личности генерират, се превръща в търговска комуникация. 

Неколкократното детайлно показване на кенове от енергийната напитка „Hell Classic“ 

и електронните устройства за пушене „Vapepro”, крупният план на заснемане на продуктите, 

тяхното използване от изпълнителите, представлява скрито търговско съобщение по смисъла 

на чл. 75, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията.  

С излъчването на описаното аудио-визуално съдържание на 22.05.2021 г., от 10:02:53 

ч. до 10:04:37 ч. по програма „БНТ 1“, в рамките на предаването „Денят започва с Георги 

Любенов“, доставчикът на медийни услуги Българската национална телевизия е излъчил 

скрито търговско съобщение, което е забранено, 

с което е нарушен чл. 75, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията. 

  

Съгласно член 75, ал. 6 от Закона за радиото и телевизията, се забраняват всички форми 

на търговски съобщения за цигари и други тютюневи изделия, както и за електронни цигари 

и контейнери за многократно пълнене. В посочените кадри детайлно e показaно 

електронното устройство за пушене „Vapepro” и се акцентира върху неговата марка.  

При проверка на сайта на производителя на електронните устройства за пушене 

“Vapepro” се установява, че показаните в предаването разновидности „Blueberry Intense #11“ 

и „Candy #24“ са със съдържание на никотин 20 мг/мл., а никотинът е силно пристрастяваща 
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съставка на тютюна. Ароматите им ги правят по-приемливи и подпомагат маркетинговото 

им насочване специфично към млади хора. 

С излъчването на описаното аудио-визуално съдържание на 22.05.2021 г., от 10:02:53 

ч. до 10:04:37 ч. по програма „БНТ 1“, в рамките на предаването „Денят започва с Георги 

Любенов“, доставчикът на медийни услуги Българската национална телевизия е излъчил 

скрито търговско съобщение на електронни цигари,  

с което е нарушен чл. 75, ал. 6 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 „БНТ 1“ на доставчика на медийни услуги Българската 

национална телевизия, излъчена на 22.05.2021 г.; Покана до Българската национална 

телевизия за съставяне на акт за установяване на административно нарушение изх. на СЕМ 

№ РД-21 18-00-11/ 04.08.2021 г. и копие на обратна разписка за получаването ѝ; Пълномощно 

рег. № 3432/ 30.04.2019 г. на нотариус Богдана Бъчварова. 

 

Постъпило е писмено възражение от генералния директор на обществения доставчик 

на медийни услуги с вх. на СЕМ № РД-21 18-00-11/ 11.08.2021 г., в което се отрича 

извършването на нарушение. В него се сочи, че предаването „Денят започва с Георги 

Любенов“ е продуцирано и разпространявано от БНТ. Основното съдържание на частта от 

предаването, визирана в акта, всъщност е разговор в студиото с изпълнителите Павел и 

Венци Венц по повод на новата им песен, визуализирана в музикален клип. По време на 

разговора е излъчен и част от видеоклипа на песента „Ако не сега, кога“, представен в готов 

вид за излъчване от изпълнителите и техния продуцент. Целта на екипа на предаването е била 

не да се излъчи в неговата цялост, а да послужи само като покритие на разговора – в медиен 

ефект (сплит екран). Музикалният клип не представлява програмно съдържание, 

произведено от БНТ, към което да бъде приложена дефиницията на закона за скрита реклама. 

Клипът представлява самостоятелно аудио-визуално произведение, характерно със своята 

жанрова специфика и съответните носители на права – автори, артисти-изпълнители и 

продуцент. В предаването не е извършвано представяне на посочените в АУАН стоки и 

търговски марки, а е промотирана част от музикален видеоклип, в чиито кадри те се появяват 

мимолетно. При реализацията на предаването липсват както преднамереност и рекламна цел, 

така и какъвто да е вид възнаграждение за представяне на марки, стоки или услуги. От гледна 

точка на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), излъченото представлява 

част от завършено и защитено от закона аудио-визуално произведение. По смисъла на 

ЗАПСП е допустимо да бъдат възпроизвеждани аудиовизуални произведения или части от 

тях за целите за на тяхното представяне пред аудиторията, но това не означава, че могат да 

бъдат променяни и коригирани по какъвто и да е начин без съгласието на авторите им. 

Алтернативно се моли, ако наказващият орган прецени, че деянието представлява 

нарушение, то да се приеме за маловажен случай и да се приложи разпоредбата на чл. 28 от 

Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). 

 

След като на основание чл. 52, ал. 4 от ЗАНН проверих АУАН № НД-01-19/ 09.08.2021 

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. Актът е съставен в съставен в присъствието на упълномощен 

представител на доставчика и му е връчен. 
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АУАН е законосъобразен и от материална страна. Преглед на описаното в акта аудио-

визуално съдържание установява, че в клипа действително присъстват посочените два 

продукта – Vaperpro, електронно устройство за пушене, и енергийната напитка Hell, които се 

виждат ясно. Безспорно е, че музикалният видеоклип е аудио-визуално произведение, чието 

съдържание не е създадено от доставчика на медийни услуги, но преценката за това дали то 

да бъде излъчено в програмата, е направена именно от доставчика. В конкретния случай, 

доколкото става въпрос за излъчени отделни кадри, а не цялото произведение, то може да 

бъде направен извод, че именно доставчикът е извършил подбора каква и коя част от клипа 

да излъчи. Изборът именно на тези кадри, в които се представят чрез картина от клипа 

посочените по-горе продукти (стоки), води до извод за наличието на рекламна цел от страна 

на доставчика.  

На следващо място безспорно се установява и че единият от представените продукти – 

устройството за пушене Vaperpro, попада под забраната и на чл. 75, ал. 6 от ЗРТ, доколкото 

на показания продукт са налични надписи, посочващи разновидността (вкуса) на 

електронната цигара и че същата е със съдържание на никотин. 

 

Предвид горното и на основание чл. 126, ал. 1 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 БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, ЕИК по БУЛСТАТ 

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

представлявано от Емил Илиев Кошлуков – генерален директор, две имуществени санкции 

в размер на общо 6000 (шест хиляди) лева, в т.ч.: 

- 3000 (три хиляди) за нарушение на  чл. 75, ал. 1, изр. второ от Закона за радиото 

и телевизията; 

- 3000 (три хиляди) за нарушение на чл. 75, ал. 6 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 

БЕТИНА ЖОТЕВА 

 

 

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 

БЕТИНА ЖОТЕВА 
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С Ъ В Е Т    З А    Е Л Е К Т Р О Н Н И    М Е Д И И 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

№ 5 

 

от редовно заседание, състояло се на 23. 02. 2022 г. 

 

 

ПРИСЪСТВАТ: Бетина Жотева, Галина Георгиева, Розита Еленова, Соня Момчилова, 

София Владимирова 

Начало на заседанието: 11.00 часа, водено от Бетина Жотева. 

Съставил протокола – Вера Данаилова 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. Доклади от дирекция Мониторинг и анализи относно наблюдение на програми БНТ1 и БНТ2. 

Вносител: Зорница Гюрова 

Докладват: Константин Колев, Росица Ефтимова 

2. Доклади от дирекция Лицензионни, регистрационни, правни режими и международна дейност 

относно: 

а) постъпило заявление по Закона за достъп до обществена информация; 

б) годишен отчет на постъпилите заявления по Закона за достъп до обществена информация. 

Вносител: Емилия Станева  

Докладват: Доротея Петрова 

3. Доклад от Обща администрация относно: 

а)  стартиране на процедури за установяване на публични държавни вземания; 

б) услуга, необходима за дейността на Съвета за електронни медии. 

Вносител: Емилия Станева 

Докладва: Незабравка Николова 

4. Отчет на генералния директор на Българската национална телевизия за периода юли – 

декември 2021 г. 

Разни 

- Писмо от министъра на културата във връзка с актуализация на РГ 18 „Политика в 

областта на културата и аудиовизията“ към Съвета по европейски въпроси. 

Информации 

 

Бетина Жотева откри заседанието и подложи на гласуване предложения дневен ред.  

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Прие дневния ред.   
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ПО ТОЧКА ПЪРВА: Доклади от дирекция Мониторинг и анализи относно наблюдение на 

програми БНТ1 и БНТ2. 

Зорница Гюрова - директор на дирекция СА-МА, представи докладите. (Приложение 2 и 3) 

 

Бетина Жотева приема мониторинга и благодари за него на колегите. По-късно на отчета на г-н 

Кошлуков  ще зададе въпросите си.  

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Прие докладите.  

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклади от дирекция Лицензионни, регистрационни, правни режими и 

международна дейност относно: а) постъпило заявление по Закона за достъп до обществена 

информация; б) годишен отчет на постъпилите заявления по Закона за достъп до обществена 

информация. 

 

а) постъпило заявление по Закона за достъп до обществена информация; 

Доротея Петрова - директор дирекция СА ЛРПР МД представи доклада. (Приложение 4) 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Предоставя на Цончо Ганев пълен достъп до исканата 

обществена служебна информация. Информацията се предоставя под формата на писмена 

справка  по електронен път на посочения в заявлението електронен адрес.   

 

б) годишен отчет на постъпилите заявления по Закона за достъп до обществена 

информация. 

Доротея Петрова - директор дирекция СА ЛРПР МД, представи доклада. (Приложение 4) 

 

Бетина Жотева отбеляза, че няма решения на Съвета по ЗДОИ, които са обжалвани. 

Доротея Петрова потвърди, че няма обжалвания.  

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Прие годишния отчет на постъпилите заявления по Закона за 

достъп до обществена информация. 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклад от Обща администрация относно: а)  стартиране на процедури за 

установяване на публични държавни вземания; б) услуга, необходима за дейността на Съвета за 

електронни медии 

 

а)  стартиране на процедури за установяване на публични държавни вземания. 

Незабравка Николова - главен счетоводител, представи доклада. (Приложение 5) 

Розита Еленова: Съгласна съм да се стартира процедурата. Пак се учудвам на доставчиците, 

които присъстват в този списък. Не знам точно какво се случва с Фокус? Също така ме учудват 

на сериозни доставчици като БТВ, като Евроком. За по-малките е ясно, но виждам, че има и 

такива, които почти нямат дейност. Аз не знам те наясно ли са, че трябва да комуникират при 

трудности с  регулатора? Какво се случва, че всяка година имаме този половин милион, който 

доставчиците дължат, тези са към хазната, не са за Съвета за електронни медии и много са 

странни имената на сериозни рейтингови търговски доставчици. Така че има въпроси, които 

изникват в този списък, въпреки, че имате гласа ми за да продължат действията нататък.   

Незабравка Николова уточни, че някои от доставчиците, какъвто е и случая с БТВ, след като 

получат акта за установяване на вземането го обжалват, тъй като смятат, че вземането не е 
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дължимо. Други, като Евроком и някои  от общините държат да си получат уведомление, за което 

твърдят, че им е необходимо за счетоводството.. 

Галина Георгиева разбира, че доставчиците изчакват да си получат уведомленията, които се 

явяват като основание да си платят задълженията.   

Розита Еленова: И нашите подсещания ще продължат, това е добрата новина.   

Галина Георгиева уточни, че е имало година, в която Съветът е дал отсрочка заради ковид 

кризата. Прави й впечатление, че в списъка, в предоставената справка фигурират доста големи 

кабелни оператори и интернет доставчици, които паралелно с това са доставчици на аудио-

визуални медийни услуги. С голямо учудване разбира, че считат получаването на уведомление 

като основание за плащане и нея това я  смущава. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да се стартира процедура за установяване на публични 

държавни вземания на посочените в справките доставчици на медийни услуги. 

 

б) услуга, необходима за дейността на Съвета за електронни медии. 

Незабравка Николова - главен счетоводител представи доклада. (Приложение 6) 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да се сключи договор за абонаментно обслужване със Солв 

Консулт ЕООД със срок до края на 2022 г. 

 

Предвид предстоящия Отчет на генералния директор на Българската национална телевизия за 

периода юли – декември 2021 г., т. Разни бе докладвана преди т. Четвърта от Дневния ред. 

 

 

ПО ТОЧКА РАЗНИ:  

- Писмо от министъра на културата във връзка с актуализация на РГ 18 „Политика в 

областта на културата и аудиовизията“ към Съвета по европейски въпроси. 

 

Емилия Станева – главен секретар, представи доклада. 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Доротея Петрова и Диляна Кирковска да представляват СЕМ в 

състава на РГ 18 „Политика в областта на културата и аудиовизията“ към Съвета по европейски 

въпроси. 

 

Бетина Жотева предложи на следващото заседание да бъде докладвано до каква степен СЕМ е 

във взаимоотношение с онлайн доставчиците, кои са санкционирани за това, че не са 

регистрирани, колко са регистрирани, колко са се отказали от регистрацията.  

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Отчет на генералния директор на Българската национална телевизия 

за периода юли – декември 2021 г. 

Присъстват: Емил Кошлуков – генерален директор на БНТ, Василена Матакиева, Антон 

Андонов, Христо Томов, Десислава Преображенска – членове на УС на БНТ. 

 

Бетина Жотева: Здравейте! Много се радвам, че ви виждам всички. Давам думата на генералния 

директор на БНТ да представи отчета за второто шестмесечие на миналата година. Заповядайте. 
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Емил Кошлуков: Благодаря, г-жо председател. Отчетът е пред вас. Не знам дали да ви отнемам 

време с резюме. Виждате всичките параметри на телевизията, така че ние лично считаме,  

въпреки трудностите – два парламентарни избора, един президентски, футболно първенство, 

олимпийски игри, беше натоварено полугодие за цялата година, и смятам че се справихме добре 

и че успяхме да постигнем добри резултати, че организирахме работата въпреки тези значими 

събития, които така да се каже извънредно трябваше да отразяваме и да местим програмата. Ако 

вие имате въпроси, да преминем към тази част. 

Бетина Жотева: Благодаря. Това, че говоря последна не винаги е хубаво, но ще говоря пак 

последна и затова давам думата на г-жа Георгиева. Заповядайте.  

Галина Георгиева: Благодаря, г-жо председател. Здравейте на всички. Радвам се, че сте в пълен 

състав и имаме възможност да си поговорим. Запознавайки се с вашия отчет оставам с една 

позитивна настройка, но ми се иска днес да помоля генералния директор да се опита да бъде по-

критичен. Виждате ли в тази втора половина на миналата година нещо, което не успяхте да 

постигнете. Ние имахме възможност на предния отчет да дадем своите коментари и бележки, и 

несъмнено аз виждам, че това е наваксано. В технологичен план полагате, за мен, неимоверни 

усилия. По отношение на технологичната част и поетите от Вас ангажименти в концепцията 

стабилно и с един постоянен темп вървите много напред. Но ми се иска малко по-критично да 

чуя Вашата оценка. 

Емил Кошлуков: Да, технологично ние добавихме неща, които Вие сте видели и надявам се Ви 

харесват, а те имат голям принос за развитието и репарацията на телевизията, особено сред нови 

аудитории. Да Ви дам един пример само защо това е толкова важно и защо толкова се занимаваме 

с това. Президентските дебати Радев-Герджиков, които безспорно са най-голямата телевизионна 

изява в кампанията, няма друго какво да гледаш. Те бяха само при нас, само едни и всички ги 

очакваха, така че ако нещо зрителите искат да виждат в кампаниите, то безспорно е това, тези 

дебати. Те бяха гледани приблизително от 920-930 хиляди до 1 милион стигаше аудиторията в 

ефир, да речем средно до 930 хиляди. Много гледано събитие. В същото време над 400 хиляди 

души гледаха същото нещо като продукция онлайн. Дори такова нещо като президентски дебати, 

няма по-телевизионна предизборна форма от това, дори това на половина вече се консумира. 

Потребителският навик е толкова изменен, че са консумира онлайн. Казвам го само за 

илюстрация защо всеки път се занимаваме и говорим, че БНТ трябва да влезе там. Критически 

имаме доста неща, които трябва да оправяме. Безспорно ние също имаме желание и за реформи 

вътре в самата телевизия, и за подобряване на продукциите и условията за снимане, и за 

разширяване, особено на БНТ 2 и БНТ 3 на обхвати на каналите, защото те, така да се каже, вървят 

доста по-назад и като популярност и като гледаемост. Така, че - да, ние си даваме сметка за 

недостатъците, за пропуските, които имаме, със сигурност сме имали и грешки през това 

полугодие, но и заради Ковид и заради непрестанните избори, европейски първенства, донякъде 

мога да приема, че за колегите е било свръхнатоварване, ако не са се справили някъде достатъчно 

добре. Не беше лесно точно това полугодие. 

Галина Георгиева: Благодаря.  

Бетина Жотева: Благодаря. Г-жо Еленова, заповядайте.  

Розита Еленова: Г-н Кошлуков, аз имам няколко въпроса, които произлизат от Вашия отчет. Ще 

започна с нещата, които отбелязвам като плюсове в това полугодие. Разбира се, на първо място е 

това, че успяхте да направите дебат между двамата финални конкуренти в президентската 

надпревара. Знаем, това вече не е част от традицията, а се превръща в едно изпитание на самата 

медия за съжаление, и това че успяхте е постижение. Мисля че последният такъв дебат между 

конкуренти беше на предишните президентски избори и тогава БНТ отново положи едни огромни 

усилия и стриймва сигнал към търговските доставчици. Така че това беше важно, че се случи, и 

че се случи точно в БНТ. Разбира се, извън тази изборна година имахте лятна олимпиада, 
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европейско първенство, протести, които са сложни и технически и журналистически. Сега пак 

имахте друга олимпиада, надявам се, че и тя е протекла положително за вас, в смисъл такъв - да 

има добър рейтинг това време, което отделяте и журналистите и хората, които работят да са се 

справили. За журналистите искам да кажа - в крайна сметка Вие отчитате вече  четвърто 

полугодие в ситуация на пандемия, в ситуация на здравна криза и отново ще отбележа, че за мен 

журналистите са хората на първа линия, така както са и здравните работници. Така че 

журналистът е човекът, винаги на първа линия, не може да пази себе си, ако има своите опасения 

трябва преди всичко да свърши своя дълг.  

Имате ново актуално предаване, то как се движи в рейтинга, в търсенето? Това е един от 

въпросите ми, защото като цяло това, което предлагате, виждам, че рейтингът расте, а колкото и 

това да не е най-точния показател специално при обществен доставчик. Но да отчитаме 

повишаването на рейтинга е добре. Та, как Вие виждате процеса и пътя на новото актуално 

предаване? Още - какво се случва с разследващата журналистика, с проблемните репортажи? 

Като в самия доклад Вие отчитате такива, от друга страна аз намирам дефицит в тази тематика, 

моля за подробности и яснота? Добре е, че отчитате успех във връзка с темата с филма на Богдана 

Лазарова, който е селектиран в международна конкурсна програма. Другият ми въпрос е относно 

БНТ 2. Моля малко по-подробно да ми кажете какво се случва с БНТ 2. Някои пропуски, които 

се констатират дали са сигнал за разколебаване на посоката на БНТ 2, или се дължи на някакъв 

конкретен период. Аз, разбира се, съм Ви задавала този въпрос и затова очаквам част от отговора, 

но ако трябва ще вляза в диалог. Виждам, че технологично средата в БНТ като че ли отчита своя 

подем, може би малко закъснял, но все пак наличен. За bntnews.bg  също бих искала да ми 

разкажете? И стигаме до един базисен проблем в Българската национална телевизия  и това са 

детските и младежките предавания. Задавам тези въпроси на всеки генерален директор за жалост. 

Разбира се не съм практик като Вас, но за мен този въпрос е странен, защо става така, че тези 

параметри не се изпълняват, при условие, че Вие отчитате продукция от Хърватска, от Япония, 

от Канада специално за детски и младежки предавания. Тоест Вие продукция имате, а тези 7.6% 

седмично не успяват да се постигнат, а отиват към една критична точка. Другото, което ме 

интересува е в областта на филмопроизводството, запознала съм се с доклада, но Вие как виждате 

резултатите за Вас дали са добри? Това са няколкото сфери, в които имам своите въпроси. Ако 

от отговора Ви се получат други, ще си запазя правото да Ви ги задам. Благодаря.    

Емил Кошлуков: Отзад напред да започна. Филмопроизводството, знаете че миналата година 

пуснахме сесия за всички позиции – сериали, дебюти, пълнометражни, късометражни, 

документални. Единствената позиция, която очевидно не беше добре преценена като 

финансиране и не беше реализирана беше ситкома. Знаете, че четири-пет години не беше пускана 

по БНТ конкурсна филмова сесия. Бяха класирани и влязоха в продукция една част от 

класираните предложения на конкурса. Мисля, че тази сесия мина добре, особено на фона на 

проблемите на министерството и националният филмов център, който втора година още не дава 

пари за кино, или дава по малко. Доколкото знам от кинодейците, с които си говоря, миналата 

година 11 милиона не са усвоени, предната година също, което е тежко за българското кино. Това 

не са малко пари. Аз се радвам, че успяхме да направим среща, да дадем нужното, което по закон 

трябва да правим така или иначе. Има огромен интерес от външни продуценти – италианци, 

американци. Надявам се това да стане, това е била една от мечтите ми като генерален директор - 

да произведем филм, който да става за световния пазар. В случая двама големи копродуценти 

изявиха желание да работят с БНТ и вярвам, че ще стане, ще може да направим продукция на по-

високо ниво. Държа да ви кажа, че тук сме с управителния съвет и вчера взехме решение за 

обявяване, не знам, може би е ново и не сте го видели, не знам дали  вече е качено на сайта, на 

новата филмова сесия, която ще бъде обявена от нас официално със събитие. Тук може би 

колегите могат да кажат малко повече, на 1 март, другия вторник, където отново се стремим да 
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спазим закона и да отделим необходимите 10 % за филмопроизводство. Това е постижение, 

защото телевизията беше в тежко финансово състояние и сега две години подред да пуснем 

филмови сесии за милиони не беше лесно да го организираме. Така че за филмопроизводството 

се надявам, че се движим добре, и че филмовата индустрия, особено в тези тежки мигове докато 

филмовият център има затруднение и финансирането е проблемно, ще може да разчита на БНТ. 

Детските и младежки предавания доколкото знам от справката от координация, ние разбира се 

изпълняваме лицензията предимно със закупен продукт, с готови програми, собствени имаме по-

малко, макар че имаме някакви. Сега в новата филмова сесия е една от причините да поставим 

едно от условията за изисквания за филми, сериали с детско-юношеска тематика, сложихме го в 

протокола като програмна нужда.  Няма много желания да се прави такава продукция. Трудно се 

прави и няма, не знам, опитваме се да направим. Има проекти, които идват при нас, но те са по-

скоро образователни в тази сфера, не са толкова развлекателни. Разследващата журналистика -

дори предвиждаме в момента да направим, още хора да отделим и да направим още продукции. 

Сложна тема, трудно става, не винаги е лесно, необходими са хора, които да го умеят и да го 

могат. Вярвам, че може да разширим екипа. Предаването с Мая Костадинова, предполагам затова 

говорите, в събота и неделя новият слот преди седем. Това беше едно тежко програмно решение, 

защото това не е лек слот, уикендният, знаете, че БТВ и Нова там не са ей така и решението ни 

да влезем в конкуренция на този пазар, да направим такова голямо предаване двучасово беше 

внимателно обсъдено и обмислено. За сега предаването като резултат се движи добре, развива се, 

има аудитория и фенове, вие сте видели в някои от показателите резултатите. Надявам се, че то 

ще става все по-хубаво. Това е част от логиката ни като управителен съвет да програмираме 

телевизията, така че да не оставяме, да не подаряваме на пазара време и слотове просто защото 

някой друг голям там не иска да се месим, колкото и трудно да се прави.  Вntnews, приложението 

предполагам имате предвид? 

Розита Еленова: Да, защото там отчитате сериозен ръст. Казах, че е малко закъсняло, но в крайна 

сметка наличен.  

Емил Кошлуков: Да, то вече от година работи и така да се каже наложи се на пазара. 

Розита Еленова: Дали за Вас това е успех или е бе заложено повече?   

Емил Кошлуков: Да Ви кажа честно успех е, защото сега при преговорите ни с Ройтерс, знаете 

че ползваме информационни агенции за обмен и видеообмен, един от контрагентите ни са 

Ройтерс, другите са Франс прес, имахме и Асошейтес прес, не знам дали работим вече с тях, не 

съм убеден, май не. При проверката беше ми казано от шефа им, че при проверката, те гледат 

ефекта и са установили, че имаме единствени в България един милион уникални ползватели. Те 

са силно впечатлени, предлагат ни нови пакети и сделки. За мен е много висока оценка, нещо, 

което не мога да спомена заради условията за конфиденциалност на договора, но може би мога 

да ви кажа, както и колегите знаят, че БНТ предстои да сключи договор с един от гигантите на 

пазара. Когато стане ще го обявим. Тяхното условие е те първи да го съобщят, такива са им 

правилата, но такова нещо не е имало. Говорим за технологии и вярвам, че тази оценка всъщност, 

така да се каже, е короната, черешката на тортата на усилието, което полагаме на новите 

платформи. Добавихме субтитриране на БНТ на сайта, вече може да си пуснете субтитри бета 

версията, които превеждат. Вече всеки може да гледа от, не говоря само за хора с увреден слух, 

но и за всеки, който иска да ползва тази услуга тя работи – субтитрира нон стоп 24 часа  

абсолютно всички продукции. Не го пускайте върху новините на турски, няма да се оправите с 

тия  субтитри, защото български изписва там малко странно. Така че се опитваме технологично 

да направим максималното. Вntnews има огромен растеж. Както казах, 400 хиляди хора са влезли 

през сайта, те влизат и през приложение и през сайт, но ние имаме на ден увеличение и ръстове 

много повече от търговските телевизии. Със сигурност има какво да подобряваме. Вчера, хора 

които искат да закупят продукция от БНТ, слава Богу вече проявяват интерес да купуват от нас 
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търговски телевизии и се обадиха и казаха, че всички филми са от 2009 година. Нямаме анотация 

на филмите ни качена на сайта, не се знае какво са правили по-нататък. Ако искате да си купите 

нещо от БНТ, хубав филм, дори не знаете какъв е. Имаме грешки, имаме да оправяме неща, но се 

стремим да вървим.  

Розита Еленова: БНТ 2? 

Емил Кошлуков: БНТ 2, вие резултатите ги знаете, защото имате пийпълметрия и въпреки 

усилията и чудесните продукции, според мен, които има БНТ 2 канала, в голяма част това се 

дължи на програмирането на кабелните оператори, които го пращат много назад и зрителите 

нямат как да го намерят къде е, ако не го търсят специално, разбира се и огромната конкуренция 

на пазара и другите телевизии, но сега сме започнали да го пребрандираме, да правим опаковки 

да преподреждаме, да се опитаме да го маркетираме на пазара по един нов начин. Да се опитаме 

да накараме публиката да знае, че там е културата, образованието. В случаите, в които, както 

беше с уроците за учениците, те го ползват когато е инструментален, когато им трябва за работа. 

Аудиторията, специфичната, за която сме призвани да работим също си гледа оперите и 

концертите и продукциите, които нея я интересуват. Имаме чудесни предавания, но трудно 

излиза напред, просто трудно. Рейтингите са много ниски. Не бих искал да вярвам, че това е 

културната аудитория в България, че това са хората, които ползват култура. Според мен са 

повече. Някак си ние трябва да стигнем до тях по-добре. Опитваме се.  

Розита Еленова: Вие в БНТ2 имате проблеми с достигането на лицензионните условия при 

новините. Там има пропуски на излъчени емисии. 

Емил Кошлуков: Трябва да го погледна. Не знам. Доколкото разбирам от координация 

процентите са изпълнени, но ще го видя. 

Розита Еленова: За детските Вие сте с усещането, че изпълнявате лицензията? 

Емил Кошлуков: Така отчита проверката при нас. Ние като обем изпълняваме, това че нямаме 

собствена продукция много за мен е проблем, но пак казвам при преговори с външните 

продуценти,  в конкурсните сесии сега нарочно залагаме изискване, за да финансираме да дойде 

с такава тематика, детско-юношеска. Няма желание за производството на такива продукти, 

трудно се правят. По света правят – факт. При нас някак си става по-трудно. 

Розита Еленова: Скоро излезе нов сериал, знам за една серия, там доволен ли сте, очаквахте ли 

повече? Може би на следващия отчет ще го отчетете? 

Емил Кошлуков: Сериала „Аз и моите жени“? 

Розита Еленова: Да, май има нужда от повече реклама… 

Емил Кошлуков: Не съм гледал данните, защото честно да кажа аз с него не се 

занимавам…Имахме там проблем с изрязване на сцени и т.н. Той беше малко… 

Розита Еленова: Г-н Кошлуков, аз ще завърша с това, че общественият доставчик е в дълг в 

частта детски и младежки предавания и в един перманентен дълг в частта разследваща 

журналистика. БНТ трябваше да направи едно постоянно предаване. Вие знаете, търговските 

доставчици няма да заложат там. Знаем също, че това е скъпа продукция и в ситуацията на 

пандемия много често имате конкретна физическа липса на екипи, но в тази част категорично 

телевизията е в дълг.  

През последните две години около здравната криза избуяха много изказванията в сферата на 

фейкнюз, фалшиви новини. Надявам се обществената телевизия да се държи по-стабилно, по-

рационално от търговските доставчици и да не залита в съобщаването на ненаучни, 

немедицински факти. По тази тема ще отчета предаването на Георги Любенов, където 

наблюдаваме един хаос , сложен микс и то от много години. Вие сте третият генерален директор, 

с който споделям тоталната липса на профил на това предаване, така че моля Ви бъдете 

внимателен, бъдете нащрек в този процес, който вече достатъчно добре ескалира. Това се 
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констатира и при нашите международни срещи. Ще завърша с тази препоръка, благодаря и ще 

следя с интерес нататък разговора.  

Бетина Жотева: Аз също благодаря.  Г-жо Момчилова, заповядайте.  

Соня Момчилова: Аз, може би, ще взема повод от коментарите на госпожа Еленова. Лично аз 

приветствам плурализма на мнения и това, че се канят учени, подчертавам, доказани, с различни 

гледни точки, с алтернативни мнения по отношение на мерките и не само, и на ваксинацията. 

Моят упрек е по-скоро за това, че закъсняхте с отразяване на протестите в Канада по повод 

мерките. Да, на третия ден едва се появи новина от Канада.  

Емил Кошлуков: Ааа, за Канада. 

Соня Момчилова: За Канада, да. Протестите срещу мерките, имам предвид в глобален аспект. 

Емил Кошлуков: Да, да, да.  

Соня Момчилова: Защото аз няма да скрия, че лично се притеснявам от информационните 

рестрикции. Имахме среща преди два дни с ЕРГА – това е организацията, европейската, на 

регулаторите в Европа, и според мен, трябва много да се внимава, това е друга тема, с това 

доколко ще бъдем изискващи по отношение на съдържанието и дали няма да се влезе в някаква 

друга крайност. Това е друга тема, която, надявам се, да не ни касае. Колкото до БНТ 2 и неговото 

бъдеще, лично аз съм оптимист. Разбрах за едно назначение на безусловен професионалист там, 

човек, чийто качества познавам – Ренета Викторова от БТВ. Един от малкото много компетентни 

хора, доказани телевизионери, за което назначение Ви поздравявам. Тъй като аз съм, може би, 

най-некомпетентният, последен член постъпил, въведен в делата, компетенциите и експертизите 

на регулатора, запознах се с доклада на EBU от 2019 г. есента, където много обстойно и обективно 

е описано състоянието на обществената телевизия и наистина е страшно това, което те 

констатират. Ако си позволя да използвам образ, тя е болна от елефантиазис и ако наистина 

някакви спешни мерки не се приложат, не се модернизира в най-спешен порядък, тя просто ще 

се самоунищожи, това мога да кажа на базата на наблюденията и констатациите. В тази посока 

ще ми е интересно да чуя Вашето мнение. За това как да се облекчи, как да се разтовари малко 

грандамата на българските медии? Иначе за отбелязване е фактът, че се погрижихте за битовите 

условия на хората в БНТ – те го оценяват. Както и за модернизирането на студията. Според мен 

е много професионално и конкурентно предаването „Говори сега“. Освен това ми харесва и 

новият водещ на „Малки истории“ Мария Костова. Лично аз имам проблеми с четеца, с робота, 

който чете новини. Може би там трябва да усъвършенствате софтуера, предвид това, което 

слушам в други европейски телевизии. Тук, в нашия случай, на моменти има логически, смислови 

недоразумения, изобщо, мъчително е понякога да се слушат, а би могло да се усъвършенства, 

доколкото аз имам някаква представа за този вид алтернативна форма на поднасяне на 

информацията. Хубаво е също, че олимпийските успехи бяха дублиращо показани и по БНТ 1 

този път. Фокусираният ни мониторинг от предизборната кампания не констатира никакви 

нарушения, което също следва да отбележим. По отношение спазване на програмните 

характеристики на лицензията, по отношение на детските и младежки предавания с нас с цел да 

съдействаме за контакт, организацията на – може да бъркам в абривиатурата, но ще Ви изпратя, 

в случай, че има интерес от Ваша страна визитка и координати, на аниматорите, които с много 

добри, много свежи идеи ни гостуваха, за да ни запознаят с тях. Ние им помогнахме да се срещнат 

с Министерство на културата. Нямаме обратна връзка на този етап, но според мен можете да 

направите съвместно нещо, което да е модерно, прогресивно, любопитно и да привлече 

аудитория. Това, което ми разказват моите приятели, които са Ваши подопечни, че 

документооборотът им отнема страшно много работа, много е тягостен - изясняването на права, 

попълването на документация по този повод. Споделят, че не им остава време за креативност от 

цялата тази бумащина, в която са потънали до гуша. Ще се върна пак към БНТ 2 – излъчването 

на Парламента. Когато се излъчва и по БНТ 1, там настъпва някакъв програмен дисбаланс, 
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суматоха и безпокойство да кажа, в хората, които предварително планират предаванията, които 

се излъчват. 

Емил Кошлуков: На БНТ 1?  

Соня Момчилова: Когато се налага да го дублирате, да се прехвърли в БНТ 1, тъй като БНТ има 

ангажимент да излъчва Парламента, както знаете, тогава настъпва съспенс. Освен това, 

атестациите, които се правят ежемесечно в БНТ - нужно ли е, тъй като това е свръхнатоварване 

по думи на служителите. Това е, което след колегите имам да допълня. Запазвам си правото да 

Ви питам накрая. 

Бетина Жотева: Заповядайте, да. 

Емил Кошлуков: Да, за съжаление, специално от Канада и някои други неща се бяха забавили. 

Да Ви кажа и световните агенции, с които работим, също забавяха. Знаете какво е положението 

по тази тема по цял свят. Големи медии – да не давам дефиниция, но някой път като че ли 

цензурират, а ние поемаме сигнал и видеообмен, нали разбирате. Това, което цитирате за EBU, 

предполагам, че е докладът от партньорската проверка. Това е един инструмент на EBU, който аз 

поръчах. Те го предлагат на всичките страни-членки, но те не го вземат много-много, защото 

някой път има някои не много лицеприятни, не много добри… Така че, този доклад е решение на 

нас, на Управителния съвет. Той е по наша инициатива. Те поискаха разрешение да го 

публикуват, което взехме с, как да кажа… Трудничко ни беше да им разрешим, но в интерес на 

това да видят, че работим, и те да се похвалят с труда си, защото, наистина, вътре има и няколко 

заключения, които не са чудесни. Но, мисля, че това е честният път. Ние трябва да потърсим 

помощ от EBU и да видим експерти – там имаше от кипърската телевизия, от исландската, от 

датската, от италианската, от доста телевизии, дойдоха 4-5 човека и беше полезно. Чухме неща 

от практици, в смисъл, хора, които работят в телевизиите. По някои от препоръките сме работили, 

по други става по-бавно, но поне видяхме една честна оценка и имахме куража да я признаем. 

Битовите условия вървят постепенно. Ремонтът и на „Сан Стефано“, и на центровете, и на 

почивните бази се надявам да продължи. Отдавна не бяха предприемани такива стъпки. Мисля, 

че беше важно да се подобрят условията на работа. Има кабинети на хора, които са в ужасно 

състояние. Студията – продължава модернизацията. Освен Студио 3, което Вие знаете като 

новинарското, където са всички тези големи продукции, което стана много съвременно, за мен 

част от причината да вдигнем рейтинги, беше начинът, по който изглеждат тези предавания – с 

огромни стени, с по-добри възможности, красива картина. Зрителят вече вижда скъпи продукции. 

Не можеш да го правиш с винтове и винили. Сега предстои модернизацията на другото голямо 

студио на „Сан Стефано“ - Студио 5. Това, в което е „Панорама“ в момента – също няма видео 

стени, подобряваме осветленията, въвеждаме нови системи за управление и вярвам, че 

телевизията на „Сан Стефано“ ще разполага с две много съвременни студия. Включително, 

мислим и предавания като „История. БГ“ или „Референдум“ дали могат да ги ползват, за да не ги 

караме на НРТЦ, което ще облекчи и гости, и всичко. Това ще стане сега, март. Просто много 

бавно правят китайците тези части, не знам. Чакаме ги седем месеца. 

Бетина Жотева: Да, знам. 

Емил Кошлуков: Четецът на новини – ще го погледнем. Трябва да видя той е самообучаващ се 

робот, със собствен интелект е, по принцип трябва да се обучава и да се развива. Мъчим го. 

Организацията на аниматорите. Да, ние взехме един филм на големия аниматор Анри Кулев. 

Соня Момчилова: Тези са много интересни.  

Емил Кошлуков: Тези предлагат… Взехме няколко такива на българи, които… Взехме 

поредица на български автори. Как се казваха тези смешните? 

Соня Момчилова: Сладуни, не, Благуни. 

Емил Кошлуков: Благуните. Проблемът с БНТ 2 и БНТ 1 да излъчват парламентарен контрол е 

много тежък, защото вие знаете, че е в Правилника на Парламента, който е с ранг на закон. Какво 
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да направим? Ако излезе депутат и фиксира канала и не каже, искам пряко излъчване по БНТ, а 

по БНТ 1, и парламентът гласува, ние сваляме всички предавания и го пускаме по БНТ 1, защото 

имат право. Докато беше Ива Митева председател на Парламента съм имал няколко срещи с нея, 

тя разбира проблема, помагала ни е един-два пъти. Говорил съм с отделни депутати, поне да не 

казват БНТ 1. В смисъл, ние ще го пуснем… 

София Владимирова: Нека да разберат, че има и БНТ 2, за да го казват. 

Емил Кошлуков: Ние пускаме кроул, че се излъчва директно, пускаме в приложението 

нотификации, известия, т.е. всеки, който иска да гледа Парламента – БНТ 1 и БНТ 2 се 

разпространяват на територията на цяла България, може да го гледа. Проблемът не е само 

падането на предавания. Стават проблеми и с гости, които са поканени и ги връщаш. Става 

проблем с цялата програмна схема и с лицензията – става друго, не можеш да си изпълниш 

програмата. Но депутатите по някой път просто си решават БНТ 1 и казват БНТ 1. И ние не можем 

да не реагираме, задължени сме да го пуснем, където са казали, пък те не искат да кажат БНТ 2. 

Атестациите ги ползваме… А, за бумащината. Документооборотът наистина е много тягостен. 

Много хартия има в телевизията, това е нещо, с което всички колеги сме се борили. Правили сме 

предложения. Ами да Ви кажа, например, взехме софтуер, който буквално ти дава възможности 

да въвеждаш всичко и да не се занимаваш с хартия вече. 

Бетина Жотева: Ние имаме такъв. 

Емил Кошлуков: Те обаче си пишат на тефтери, защото било по-сигурно. Да речем, когато 

говорим за филми, направиха допълнителен софтуер, който е свързан с Дирекция „Правна“, за да 

видиш кога изтича лицензията, някой път губим неща, защото никой не е погледнал, защото е в 

тефтер. Не се въвежда, не се описва. Сега започвам обучения, започват да ги въвеждат, да ги 

описват. Доста хора са свикнали от дълги години, нямат чак такива компютърни умения, 

свикнали са да си пишат на хартия и си носят хартия напред-назад. Това се опитваме да го 

променим. За съжаление много бавно става. Успяхме някъде да намалим някои. Сега правим една 

реформа в програмата, в дирекция Програма, където се опитваме да поразчистим нещата с новата 

програмна директорка, която работи при нас, знаете Маргарита Александрова, която взехме от 

БТВ. Тя се мъчи да въведе един, така да се каже, по-модерен способ. Същото го правим и на 

другите места, в производството, но… Аз лично десет пъти съм казал, че като идват докладните, 

не виждам защо трябва да се прилагат абсолютно всички договори и хартии към тях, които вече 

са минали. Аз мисля, че сечем по една гора всеки месец, нещо такова става при нас, обаче нещата 

са сложни. Атестациите са ни нужни, защото, когато изчисляваме ДМС-тата, го правим въз 

основа на тях. Тези атестации, Вие сте права, се пишат автоматично. Е, някой път може да има и 

пристрастия, но като цяло каквото си върви, това си върви. Горе-долу един механичен процес. 

Не е баш атестация – да се огледа служителят и да се види какво е направил. Но благодарение на 

тези атестации се изчисляват ДМС-тата, които начисляваме всеки месец към заплатите на 

служителите.. Слава Богу, миналата година, сигурно сте разбрали вече, успяхме, понеже се 

справихме с нещата, дадохме и 14-та заплата. Разчистихме дефицитите и успяхме да дадем на 

хората си. Не знам дали кабинетът това увеличение, което каза -  тези 5 %, дали ще стане или не, 

бяха говорили за такова нещо, но моите сметки са такива – ако не отрежат бюджета в Парламента 

драматично, разбира се, че вероятно ще успеем да направим увеличение на заплатите. Вече 

можем да си го позволим. Защото много от заплатите са много ниско ниво при нас. Стартова 

заплата за човек, от който се иска висше образование 1200 лв., 1100 лв. Не идват. Правим 

конкурси и подбори и просто не можем да вземем хората. На много места ползваме, с колегите 

много пъти сме го обсъждали, пенсионери и т.н. Оказва се, че няма кой друг да работи. Вземаш 

го на ПМС, 66-то е постановлението – просто няма кой да дойде за тези пари. Извинявайте, излиза 

по-изгодно да вземеш пенсионер на ПМС. Така че, тези проблеми ги знаем. Някои от тях можем 

да си ги пооправим и сами, като това с хартиите, ако колегите започнат малко повече да използват 
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електронното ни управление, вътре възможностите, софтуера го има. Аз лично съм се сблъсквал 

с това много пъти. Всеки път ми се обяснява, че нещо изисквали Финансите, нещо изисквала 

Сметната палата и всичко трябва да е на хартия. Не се приемало не на хартия. Не мога да разбера 

какво става. 

Галина Георгиева: За Сметната палата - сега нищо. 

Бетина Жотева: Сега ни гледат от Сметната палата, ако обичаш, тука за султана да не се говори. 

Емил Кошлуков: Не, не, така е, но въпросът е защо да го нямаме тук на хартия, другаде да го 

разнасяме електронно? Защо трябва да е всичко на хартия? 

Бетина Жотева: Ти просто трябва да видиш… Сега, достатъчно е само да подпишеш пет 

командировъчни. Нищо друго не трябва. Само пет командировъчни и е достатъчно на ден, за да 

те извадят от обувките. Никаква друга хартия не ти трябва. 

Емил Кошлуков: Ако ми позволите да поясня, след като подпиша командировъчните, 

генералният директор командирова, не мога да разбера защо - ако Сашо Марков реши да кихне в 

Благоевград, аз трябва да подписвам… 

Бетина Жотева: Не, не, говоря за самата хартия, колко подписи има….. 

Емил Кошлуков: След това има видоизменение. 

Бетина Жотева: Това от 1948 г. е тази хартия. 

Емил Кошлуков: Запознати ли сте с видоизмененията, които подписваме за всички 

командировки, това трябва да се промени. Вие го знаете. 

Бетина Жотева: Как да не го знаем?! 

Соня Момчилова: Само последно. Кога ще възстановите ТВ Академията? Стажантските 

програми? Разбрах, че се спрени. 

Емил Кошлуков: Пуснахме и тази година. Направихме за втора година – някои вземат 

сертификати, някои се опитват онлайн, което не става. Издадохме по-малко сертификати заради 

ковид. Има огромен интерес и в новата Академия. Там, където е възможно, идват ученици, идват 

студенти. Обаче, да Ви го обясня така – понеже РЗИ ни гледа, институция сме, ако в апаратната 

един излезе положителен, практически контактни са всички тези 20 човека, защото, виждали сте 

апаратните, те са един върху друг. Ако нямаш друг екип, резервен, буквално ще спре телевизията. 

Няма хора, няма кой буквално да седи. И се налага да правим много тежки графици, да пазим 

едни екипи изолирани, защото сме длъжни да ги изолираме. Той може и да е здрав и всичко, но 

той не може да работи. А няма безкрайно много режисьори на пулт, няма безкрайно много хора 

в апаратната. Те са определен брой. И се оказва, че някой път имаме проблем с ефира и с 

излъчването – били сме на ръба, няколко кризи сме имали, да загубим излъчването поради липса 

на хора, поради ковид. И затова с тези студенти внимаваме малко. Те ходят напред-назад. Те не, 

че и нашите не ходят… Но идват някакви студенти, доволни са. Някои от тях съм щастлив, че 

назначихме на работа, т.е. има и резултат. Няколко продукции взеха стажанти, вече работят, има 

някакво освежаване, но не е в мащаба, който щеше да е, ако няма ковид. Просто, много по-малко. 

Соня Момчилова: Мерси. 

Бетина Жотева: Да. Госпожо Владимирова! 
София Владимирова: Моля, г-н Кошлуков един блиц контрол, защото Вие много записки 

водихте… 

Емил Кошлуков: Пиша по-малко.. 

София Владимирова: Аз гледах вашето участие при Георги Любенов и Вие там анонсирахте 

филма „Защото бяха българи“ и на другия ден той не се излъчи. Защо така се случи, защото Вие 

казахте: „Утре ще излъчим“. ?  

Емил Кошлуков: Вие говорите за 24.1., понеделник, когато беше посещението на македонската 

делегация и понеже аз го обявих в ефир появи се съмнение, че има политически натиск върху  

телевизията да се свали. За съжаление лапсус лингве е това, грешка на езика моя. Филмът беше 
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планиран, аз казах понеделник, то е понеделник 31 януари, когато беше планирано и тематично 

беше . тогава колеги от История.БГ направиха предаването 150 години от рождението на Гоце 

Делчев, един от най-големите българи от Македония и пуснахме и този филм. Този филм е 

излъчван многократно. Ако отворите програмата на телевизията във всички вестници, във всички 

медии ще видите, че филмът, който е планиран и който беше излъчен е „Непобедимият“, той е 

друг филм, грешката е моя. Иначе в програмата, която е публикувана я има и може да я видите 

от вестник, ще видите заложения филм и ще видите, че той е излъчен. Аз обаче подведох хората, 

казвайки понеделник, утре, то беше следващият.  

София Владимирова: Аз много се учудих, защото Вие и ръководството на телевизията във Ваше 

лице направиха много по отношение на културния обмен и въобще на културната дипломация по 

отношение на Република Северна Македония, което отчитам и високо оценявам и за мен беше 

много странно случилото се. 

Емил Кошлуков: Грешката е моя. Говорехме за другия понеделник, аз просто казах понеделник 

по инерция. Може да видите програмата, то пише кое е заложено и кое е излъчено.  

София Владимирова: Аз имам една тема на която особено държа и в тази връзка е следващият 

ми въпрос. На предния отчет говорихме, че Вие не осигурихте през целия ден жестомимичен 

превод по време на изборния ден , и аз абсолютно нямам обяснение защо, по време на 

президентския дебат по БНТ1 нямаше жестомимичен превод, защото безспорно това беше 

политическото медийно събитие на тези избори и всички сме наясно, че се усеща дефицит на 

подобни дебати. Това беше Дебатът и отдолу течеше кроул, видях го, че жестомимичен превод 

има по БНТ4, но аз смятам, че основната част от аудиторията е гледала този дебат по БНТ1 и 

намирам това за голям пропуск на телевизията. Вие предходният път казахте, че ще ми 

отговорите защо не се е случило това на предишните избори.  Защото имаше доставчик, който 

осигури непрекъсваемост на жестомимичния превод през целия ден. Аз, разбира се, че очаквам 

това да е обществената телевизия.  

Емил Кошлуков: Ами отговарям Ви. По БНТ4 имаше, както знаете, такъв превод. БНТ4 се 

излъчва навсякъде, така че всички хора, които ползват този жестомимичен превод имаха 

услугата. Причината е, че в разговорите за тези дебати, те са доста тежки – преговаря се с едната 

страна, с другата страна трябваше да сложим жестомимичния превод в единия ъгъл, така че щеше 

да изглежда неравнопоставено за единия от кандидатите.  

София Владимирова: Това е несериозно… 

Емил Кошлуков: Не мога да кажа дали е сериозно или не, казвам, че съображението за височина 

на маса, до подкрепа, до ръст, всичко се гледа от кандидатите и затова нашата преценка беше, че 

за голямата аудитория, на която ние трябваше да обърнем внимание…по-голяма гледаемост, 

заради изисквания на щабовете, пак ви казвам, тези дебати станаха с голям зор, много трудно. 

Голям успех е за колегите, че БНТ успя да ги направи и по всичките детайли мога да ви обясня 

всичко, което е било детайли, но тук приех съображенията на щабовете на кандидатите. Наистина 

картината, която я наложихме, направихме тест, проверихме как изглежда, можеше да се приеме, 

че ощетяваме донякъде визуалното възприемане на единия от кандидатите, ако трябва да е в 

ъгъла при него. Затова взехме това решение, няма друга причина.  

София Владимирова: Много съжалявам за това, че  щабовете на кандидатите за президент, в 

името на това да не се ощетява аудиовизуалното възприятие, лишават някаква част, може би не 

голяма част от аудиторията, защото има аудитории, които всички знаем са силно подценени и в 

годините не им се е обръщало достатъчно да кажем внимание. Това е най-мекото, което мога да 

кажа. Това е моята гледна точка и тя е такава от 2010 година, т.е. тя не се е променила. Аз ще 

доразвия въпроса на г-жа Момчилова, защото той беше и мой въпрос. Вие говорихте за ТВ 

Академия. Каква е нейната успеваемост. Това беше Ваша много добра идея, колко хора са 

назначени, изобщо има ли някакъв резултат от всичките тези две години.  
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Емил Кошлуков: Пуснахме сега втората академия. В Култура.БГ, мисля че и в Бразди ползват 

човек, в Новините ползват човек, ще направя справка точно на няколко места взеха момичета и 

момчета от Академията, които след това пожелаха да работят. Те си ги избраха.  Например, не 

знам сега, това което го правим като подкаст, дали в подкастите, които развиваме има такива, 

така че за мен е успех. Процентно не знам, ако са 5-6 % не е нещо невероятно, но първо ние 

нямаме и толкова свободни места в каналите, така че не можем да назначим безкрайно много 

хора и второ не всички желаят да останат в БНТ, но вярвам че Академията им помага в другите 

поприща, които ще изберат където и да работят, минали са през процеси, научили са се на 

телевизия, видели са нещо, помогнали са им за обследването, да си напише дипломната работа 

или каквото правят там, да знаят като пишат по тези теми, да го видят как се работи. Проблемът 

с обновлението и освежаването на телевизията с млади хора е голям. Целият управителен съвет 

сме го обсъждали, много искаме да го правим, но не е толкова лесно. Щатът не е малък в БНТ, да 

откриваме нови бройки не ни се ще. Старите бройки нали дето се вика си тръгват само като умре 

някой, то никой не напуска така и е трудничко малко, но правим нещо. 

София Владимирова: А ще продължите ли да сублицензирате, безспорно една от перлите в 

колоната на обществената телевизия, не искам да кажа перлата в короната - спорта, защото пък 

ще обидя новини и актуални предавания, което в никакъв случай не искам да подценя, напротив, 

но Ваше решение беше да сублицензирате големите спортни събития и безспорно Вашият 

партньор така реализира според пийпълметрията сериозен успех.  

Емил Кошлуков: Причината за това сублицензиране беше, че и двата договора са с огромна 

стойност и нямаше как да ги изплатим.  

София Владимирова: Да, да, но сега са доста по-спокойни нещата, въпросът ми е дали ще 

продължите в тази посока.    

Емил Кошлуков: Не. Олимпийските пакети, които сме купили, новите които сме купили са си 

изцяло наши. Ние вече купуваме така, което може да си позволим, което ни е в рамките на 

бюджета и тогава, разбира се, няма да продадем олимпиадата  при положение, че можем да си я 

платим, да я излъчим на друга телевизия. За тези беше единствено, че бяха сключени договори, 

а не беше плащано по тях и нямаше как да се оправим.  

София Владимирова: Тоест прекратявате на този етап тази практика?  

Емил Кошлуков: Да, категорично.     

София Владимирова: Аз нямам повече въпроси, защото колегите преди мен зададоха по-

голямата част от тях, но за мен вероятно това е последен отчет и аз си направих труда да отворя 

Вашата концепция, тъй като СЕМ и БНТ отново са във фокуса на обществения интерес по един 

„вълнуващ“ начин. Аз няма да гласувам „против“ на този отчет по две причини. Във Вашата 

концепция Вие имате следното изречение: „Днес БНТ е в състояние на фактически фалит.“  Така 

сте дошли при нас през 2019 година, а безспорен е Вашият успех в тази посока – днес БНТ е в 

много по-добро финансово състояние, за което поздравления на целия Ви екип. А другата много 

сериозно застъпена тема във Вашата концепция беше дигиталното развитие на телевизията, от 

което тя няма никакво съмнение се нуждаеше, за да може да бъде адекватна на нашия пазар, да 

не говорим, тогава Вие говорихте  за Нетфликс, за Амазон. Вероятно ще се стигне и до там, но 

факт е и Ви го отчитам, че това е така, че Вие постигнахте наистина много сериозни резултати за 

БНТ в тази посока, за което поздравления, защото безспорно финансите  на телевизията и нейното 

дигитално развитие са изключително важни за нейното съществуване изобщо и за това да бъде 

повече обществена и повече телевизия. Няма да гласувам и „за“, защото така колегите деликатно 

преди мен се изразиха, че Вие сте в дълг с детските и младежките предавания, това си е 

нарушаване на лицензионните параметри, което е трайно. За съжаление не успяхте и Вие като 

предходните ръководства не само Вашето, но и други, да го преодолеете. Много говорихме и за 

разследващата журналистика и тя не успя да намери мястото, което й се полага в обществената 
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телевизия без всякакво съмнение. Вие говорихте с голямо разбиране и аз знам, че тази тема е 

важна за Вас, както за младежките и детските, така и за хората  с увреждания. На мен ми се струва, 

че БНТ не успя да направи за хората в неравностойно положение такива предавания, които да са 

наистина интересни, които да са важни за тях …и това е и разбираемо, имаше здравна криза така 

че по тази причина донякъде мога да приема защо това не се разгърна в оня потенциал, който Вие 

тогава изложихте и признавам беше един от моите мотиви аз да подкрепя Вашата кандидатура 

тогава. Мога да заключа грубо, че 50 на 50 концепцията беше изпълнена, една голяма част от нея 

и поради обстоятелствата вероятно не успя да се случи, свързани с кадровото обезпечаване и с 

финансовите отчети, които Вие имахте, с това да се допусне продуктовото позициониране, за 

съжаление също не успя да се случи, но пък мисля, че финансирането и дигитализирането на 

телевизията са една много добра стъпка поне към днешна дата в това отношение поне може да 

бъдете спокойни. Благодаря Ви. 

Бетина Жотева: Колеги, напълно съм съгласна с всички въпроси, забележки и тези, които моите 

колеги, членове на Съвета за електронни медии, направиха и не смятам да ги повтарям въобще. 

Аз имам само две остри критики. Едната е, че ни докарахте до инфаркт една вечер за около три 

часа, че бюджетът ни е орязан с милион и шестстотин хиляди лева, докато се разбра, че всъщност 

са сто и шейсет хиляди. Другото, изобщо не ангажирам колегите си с това мое мнение, лично 

мнение: Обществената телевизия да използва Фейсбук като официален източник, според мен е 

информационно престъпление. Имам предвид оня слот в сутрешния блок,  в който се прави 

някаква анкета на фейсбук страницата на БНТ, където всеки, знайни и незнайни тролове може да 

са живи хора, все едно, но никой това не може да го каже, определят обществените нагласи или 

се твърди, че определят  обществените нагласи, защото те отговарят на вашата анкета. Това не 

може да бъде сериозен източник на информация. Това е сто процента пропаганда и няма значение 

в каква посока, но това не е вярно. Аз разбирам, когато познати личности заемат някакви позиции, 

хора, които всички познаваме да бъдат цитирани, да бъде допълнена някаква новина с тяхното 

мнение - това да, но да се прави новина на базата на някакви 60 гласували в сутрешния блок по 

някаква тема абсолютно не съм съгласна. Пак ви казвам, мнението е мое, но ако се замислите ще 

разберете, че обществената телевизия, според мен, не бива да го прави. Толкоз!  Всичко останало 

го знаете. Сега тук искам да ви прочета какво написах. То е свързано с това, че ние сме на 

последна среща тук и затова, че аз трудно мога да се позная напоследък и …съм радикализирана, 

нещо което съвършено не е типично за мен, тъй като никога не съм била радикалист - нито в ляво, 

нито в дясно, нито нагоре, нито надолу. И както съм го написала, така ще ви го прочета, няма да 

го редактирам:  

„Радикализирана съм от „дадзибао“ -та на кръгове и НПО-та, които омаскариха журналистиката 

и я превърнаха в средство за политически и финансов рекет. Радикализирана съм от хора и 

общества, които никога не са работили за страната си и винаги са обслужвали чужди интереси и 

са вземали и вземат пари от чужбина. Радикализирана съм от хора и общества, които узурпираха 

концепцията за гражданско общество и се самопровъзгласиха за негови представители. 

Радикализирана съм от хора, които дойдоха в СЕМ гледаха ни в очите и ни обвиниха, че ние сме 

една от големите причини хората в България да не се ваксинират.    

Аз ще приема Вашия отчет не защото съм радикализирана, а защото си давам сметка при какви 

условия работите вие, защото при същите условия работим и ние.  Давам си гласа за отчета, Емо, 

за теб и за твоя екип, защото съм си дала гласа за вас, тъй като съм повярвала във вашите идеи и 

концепции и вярвам, че свършихме добра работа. Давам си гласа, подкрепям отчета, защото и 

вие и ние попаднахме под неописуем медиен и политически натиск от гореизброените от мен 

хора и общества. И не на последно място ще подкрепя отчета, защото това няма да се хареса на 

Комисията по култура и медии, а пък мен този факт ще ме изпълни с удовлетворение. Заявявам 

го най-отговорно. Съжалявам, че трябваше да преживеем всичко това, което преживяваме. Никой 



15 
 

от нас не го  заслужава - нито вие, нито ние, защото аз не се чувствам нито за секунда виновна, 

че съм те подкрепила и че съм подкрепила вас. Аз бих се чувствала виновна, ако сте се провалили, 

а вие не сте. Това е.  

Емил Кошлуков: Да благодаря за милите и добри думи. Разбира се, това ни обнадеждава. Да 

чуеш признание за работата въпреки всичките тежки условия и неща, които се случиха. Може би, 

не знам дали това ще послужи като успокоение, но вашето напрегнато състояние във връзка с 

бюджета на СЕМ в новините е нищо в сравнение с Русе …когато НАТО ги нападна… 

Бетина Жотева: Надписа, да…Може ли тези с надписите … 

Емил Кошлуков: В Русе е било още по-тежко .. 

Бетина Жотева: Много се смяхме на това…   

Емил Кошлуков: Но все пак е голям град.. С надписите направих цялостна радикализация. Бяха 

на граждански договори, сложихме ги вътре, за да можем да ги контролираме. Всички редактори 

ги преглеждат, оказва се, според мен, че грамотността в България драматично спада. Вземаме 

нови хора, сменяме, назначаваме, вземаме външни, правим отговорници, гледам продължават 

грешки. Вие сте абсолютно права и тази анкета ще я свалим. Не може анкета от 50 човека да 

определят каквато и да е тема. 

Бетина Жотева: Аз не се намесвам, просто казвам аз какво виждам отстрани.  

Емил Кошлуков: Съгласен съм напълно. Това не предоставя никаква обективна или важна и 

навременна или цялостна информация, каквато е изискваната информация по закон - да бъде 

комплексна, многостранна и плуралистична. Това увлечение по фейсбук, по тези мрежи, за 

съжаление се наложи в България. Не знам може и по света, не съм ги гледал толкова и за мен 

също е проблематично не само за това, че не може да претендира за представителност, за 

обективност, но и заради това, че традиционните платформи си подменят източниците на 

новините. Не може дори и изявления да се правят и да се цитират, ако мен ме питате, политически 

изявления, пресконференции, позиции да се цитират от фейсбук. Фейсбук е просто място да си 

закачиш обявата, но  той самият не е източник на информация, а се превръща. Платформата почва 

да става  източник, а не средство.  Това е опасен процес в световен план. 

Бетина Жотева: Извинявай, че те прекъсвам, не медиите са виновни за това, политиците са 

виновни, защото започнаха от там да отправят своите тези. 

Емил Кошлуков: Има го и това, но понякога… 

Бетина Жотева: И медиите трябва да го кажат. Така че не, тук връзката е обратна, не са медиите 

виновни. В случая, според мен, просто границата е премината, тъй като там няма важни тези, 

важни съобщения. 

Емил Кошлуков: За анкетата, да. Много политици, много общественици и всякакви хора се 

обръщат към фейсбук като инструмент за изявления и ние започваме да имаме проблем, защото 

те звънят и казват, че ето аз съм го казал. Казвам им, направете пресконференция ще я отразим. 

Не, ние сме излезли във фейсбук, вижте го от там. Защо трябва да гледат нашите хора фейсбук 

от сутрин до вечер не мога да разбера, но понеже почва мрънкане по телевизията от партии, от 

политици – как вие не ни пускате и се принуждаваме. 

Бетина Жотева: Вярвам ви.      

Емил Кошлуков: Аз също не бих искал фейсбук да ми е източник, но това е инструмент, който 

са си избрали български политици.  

София Владимирова: Не са само български…те го излъчват.. 

Бетина Жотева: Добре, колеги, който е „за“ да се приеме отчета на БНТ за второто шестмесечие 

на миналата година, моля да гласува.  

Розита Еленова: Изключително важна е темата за финансирането на обществените доставчици. 

 

 



16 
 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за” и 1 (един) глас „въздържал се“ (София Владимирова): 

Прие Отчет на генералния директор на Българската национална телевизия за периода юли – 

декември 2021 г. 

 

Бетина Жотева закри заседанието.  

 

Материали, приложени към Протокол № 5 

1. Дневен ред 

2. Доклад от К. Колев с изх. № НД-04 30-07-12/07.02.2022 г. 

3. Доклад от Р. Ефтимова с изх. № НД-4 30-07-13/07.02.2022 г. 

4. Доклад от Д. Петрова с изх. № ПД-08 30-12-15/21.02.2022 г.  

5. Доклад от Д. Петрова с изх. № ПД-08 30-12-14/21.02.2022 г. 

6. Доклад от Н. Николова с изх. № БФ-22 30-06-7/21.02.2022 г.  

7. Доклад от Н. Николова с изх. № БФ-22 30-06-9/21.02.2022 г. 

8. Доклад от З. Гюрова с изх. № НД-04 30-07-16/21.02.2022 г.  

9. Отчет на БНТ за периода юли – декември 2021 г. с вх. № РД-21 18-00-10/03.02.2022 г. 
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