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ПЕТИ СПЕЦИАЛИЗИРАН ПОСТОЯНЕН ЗАСЕДАТЕЛЕН СЪСТАВ (СПЗС) на . 
Комисията за защита от дискриминация в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ан ели Чобанова 

ЧЛЕНОВЕ: Хари Алексиев 

проф. Благой Видин 

разгледа в свое закрито заседание преписка N!! 37 по описа на Комисията за 2011 г., на 

което като съобрази в съвкупност и поотделно представените Пред него доказателства с · 

нормите на действащото антидискриминационно законодателство, взе настоящото 

решение. 

Преписка N!! 37/11 е образувана по жалба от Радослав Светославов Стоянов и 
Добромир Добрев Добрев, заведена с вх. N!! 44-01-17/17.02.2011 г. в Комисията за 
защита от дискриминация (КЗД). Жалбата е насочена срещу "Елит Медиа България" 
ООД в качеството му на собственик на телевизия "Канал 3". Жалбоподателите изрично 
заявяват, че оплакванията им са насочени към определени фрагменти от разговора в 

студиото на предаването "Времена и нрави" на телевизия "Канал 3" между водещия 
проф. Юлиян Вучков и събеседника му - министър-председателят Бойко Борисов, 

излъчено в ефир на 8.02.2011 г. В тези фрагменти, които в жалбата са изложени 

писмено, жалбоподателите визират квалификациите за обществените прояви на ЛГБТ

обществото като "извратености" и манифестация на "гейовщина по гаден начин". Тези 
квалификации, наред с отграничаването на "нормалните мъже" - "мъжаги" от 

гейовете са в основата на оплакването на жалбоподателите. Същите твърдят, че 

"Квалификациите на проф. Вучков за гей хората са изключително тежки, обидни и 

укорими", както и че: "Те засилват негативните нагласи към рсiзличията в 
обществото и провокират дискриминацията и нетолерантността." Наред с това, 
заявявайки, че са лица с хомосексуална ориентация, жалбоподателите ТвърдЯт, че 
"Стереотипите и дискриминацията, с които се сблъскват много нехетеросексуални 

хора днес по света, имат огромен, тежък, а понякога и пагубен ефект върху живота 

и здравето им". Като подчертават своята принадлежност към българското общество на 



избиратели и данъкоплатци, жалбоподателите Стоянов и Добрев излагат, че нареД с 

относително стабилната по численост зрителска аудитория на предаването, водено от 

проф. Вучков е видно, че вероятно предвид общественото качество на гост-събеседника 

в студиото на предаването "Времена и нрави" на тази дата, броят на зрителите за това 

издание е бил около 30 ООО. Като се позовават на ограничението на правото на 
изразяване на мнение, визирано в чл.1 О от Европейската конвенция за пр_авата на 

човека и основните свободи (ЕКПЧОС); на чл.17 от същата; на чл.39 от КРБ; на 
Препоръка N2 R(97) 21 на Комитета на министрите към Съвета на Европа; на Решение 
N2 7/4.06.1996 г. по дело N2 1 на Конституционния съд на Република Бълrария, както и 
на Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр ), жалбоподателите искат от КЗД да се 
произнесе по поставения проблем съгласно компетентността си. Като доказателства, 

съгласно чл. 9 от ЗЗДискр, жалбоподателите прилагат CD с пълен запис на предаването 
"Времена и нрави", излъчено на 8.02.2011 г. ; копия от публикации с коментари на 

същото телевизионно предаване и копия от писма на жалбоподателите, адресирани до 

СЕМ; до телевизия "Канал 3" и до министър-председателя Бойко Борисов. 
Освен депозираната в КЗД горецитирана жалба, с изх. N2 94-00-76 от 21.02.2011 

г. , от Председателя на Съвет за електронни медии (СЕМ) доц. Георги Лозанов, в КЗД е 

постъпило писмо, в което се информира за постъпил в СЕМ зрителски сигнал за 

проявено в изданието от 8.02.2011 г. на предаването "Времена и нрави" от страна на 

водещия на същото предаване проф. Юлиян Вучков, дискриминационно отношеапе 

спрямо хехетеросексуалните лица, което съставлява нарушение и на чл.10, ал.l, т.5 от 

Закон за радио и телевизия (ЗРТ). В писмото на доц. Лозанов се съдържа искане към 

КЗД, след запознаване с изпратения му на CD видеозапис на въпросаото предаване, да 
се произнесе съобразно предоставената му компетентност по въпроса налице ли са 

нарушения на Закона за защита от дискриминация, като постановения акт да бъде 

изпратен на СЕМ. 

В резултат на извършената проверка за допустимост на жалбата, Комисията е 

намерила същата за допустима и съобразно изискванията на чл.51, ал.2 от ЗЗДискр -
като годно основание за образуване на производство по реда на Закона за защита от 

дискриминация. Такова е образувано с Разпореждане N2 90/24.02.2011 г. на 

председателя на Комисията, с което образуваната преписка е разпределена за 

разглеждане от Пети СПЗС на същия орган. 

В хода на проведеното проучване съобразно чл. 55 - чл. 59 от ЗЗДискр 
проучване, са изискани обяснения от Управителя на "Елит Медиа България" ООД, 

Сашо Диков Стойчев и от водещия на предаването "Времена и нрави" проф. Юлиян 

Вучков. Изискани са и независими експертни становища от: Фондация "Куиър 
България"; от Фондация "Ресурсен център - - Билитис"; от Български Хелзинкски 
комитет и от Фондация "Национален съвет за журналистическа етика". 

В полученото и заведено с вх. NQ 42-00-7/18.03.2011 г. в КЗД становище на 

Фондация "Куиър България", изказването на проф. Вучков се окачествява като 
"абсолютно недопустимо и незаконосъобразно", а оценката му за нехетеросексуалните 
хора - като хомофобска и внушаваща омраза към тази обществена група. В 

становището се изразява подкрепа на искането на жалбоподателите Добрев и Стоянов 

за ангажиране компетентността на КЗД. 

В изисканото от Български Хелзинкски комитет становище се заявява, че 

атакуваните изказвания на проф. Юлиян Вучков в качеството му на водещ аа 
авторското предаване "Времена и нрави" представляват хомофобска враж;nебна реч, 

която публично унижава хомосексуалните хора, обявявайки ги за извратени. В същото 

становище, коментарът на госта в студиото на предаването - премиерът Бойко Борисов 

се окачествява като лишен от уважение към правата на хомосексуалните хора. БХК 

заявява nодкрепата си към жалбата на Стоянов и Добрев срещу "Елит Медиа БългарИя" 
ООД и развива съображения, които подкрепя с норми от приложимото българско и 
международно nраво. 
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С вх. NQ 12-00-23/24.03.2011 г. в КЗД е получено становище от Национален съвет 

по журналистическа етика, в което чрез изпълнителния директор на същата се заявява 

невъзможността да се даде релевантно становище по поставения проблем, nоради 
липса на правомощия и практика в тази област. 

В писмените си бележки, депозирани в отговор на поискаnите му от; докладчика 

по преписката обяснения с вх. NQ 41-10-5/28.03.2011 г., ответната страна проф. Юлиян 
Вучков твърди, че не само не отрича правата на гейовете, но и в атакуваното интервю е 

изрекъл добронамерени думи за тях, заявявайки: ,Да са живи и здрави гейовете - да 

работят." Наред с това, проф. Вучков изразява личната си позиция по отношение на 

спазването на определена обществено приемлива етика в поведението както на 

нехетеросексуалните, така и на хетеросексуалните лица на обществени места. В тази 
връзка, ответната страна проф. Вучков претендира неоснователност и необоснованост 

на жалбата. 
В отговора на "Елит Медиа България" ООД и Сашо Диков Стойчев в качеството 

му на управител на дружеството - собственик на телевизия ,,Канал 3" се nояснява, Че 
" ... статута на предаването е авторско предаване с iюдещ проф. Юлиян Вучков, като 

същото е вътрешна продукция на телевизия. Каншz 3." В същото становище се 
пояснява и, че "правата и задълженията на проф. Вучков се изразяват в пълна 
творческа свобода по отношение съдържанието на предаването, гостите в 

предаването и избора на тематика.", което изключва вмешателства и преnоръки в 

действията на водещия. Наред с това се предоставя информация, че ТВ "Канал 3" не е 
присъединена и не е подписвала Етичния кодекс на българските медии. Към 

становището са приложени: Договор за производство и разпространение на 

телевизионно предаване, сключен на 02.08.2010 г. между "Елит Медиа България" ООД 
чрез представителя си Сашо Диков Стойчев, и проф. ЮлиянДимитров Вучков; Трудов 

договор NQ 166 от 28.12.2002 г., сключен между Цвета Найденова и Васил Назъров в 
качеството им на съдружници в "Елит Медиа България" ООД, и Сашо Диков Стойчев 
за заемане на длъжността "управител" при дружеството-работодател, както и 

видеозапис на излъченото на 08.02.2011 г. предаване "Времена и нрави" по ТВ "Канал 
3" с гост министър-председателя Бойко Борисов. 

Становището на Фондация "Ресурсен център - Билитис" е, че направените от 

водещия на телевизионното предаване "Времена и нрави" проф. Вучков квалификации 
на политиката за защита правата на хомосексуалните като "възхвала на 

извратеностите" и ,,манефестиране на гейовщина по гаден начин" поДТИI<Ва към 

погазване на принципа на равнопоставеност и води до утвърждаване на обществени 

предразсъдъци, че хомосексуалните са отКлонение от нормата. В становището се 

подчертава, че диалогът между водещия и неговия гост - премиерът Бойко Борисов в 

тази си част утвърждава Именно този стереотиn и по своята същност е 

дискриминационна проява. 

В производството пред КЗД са конституирани следните страни:' Добромир 
Добрев Добрев и Радослав Светославов Стоянов - жалбоподатели; проф. Юлиян 

Димитров Вучков- ответна страна; "Елит Медиа България" ООД чрез управителя си 

Сашо Диков Стойчев и Сашо Диков Стойчев - заинтересовани страни. 

След приключване на проу<шането, на страните е предоставена възможносnа за 
Запознаване с материалите по преnиската, съобразно чл.59, ал.З от ЗЗДисiф. В тази 

фаза, от страна на жалбоподателите е постъпило пИсмено становище с вх. NQ 44-01-
106/25.05.2011 г. на КЗД. В него са изложени съображенията на жалбоподатели:те защо 

считат изявленията на ответната страна - проф. Вучков за дискриминационни и 

хомофобски, и подробно се описват действията, които са предприели жалбоподателите 
след реализацията на атакуваното интервю; с какви йскания и към кои длъжностни 

лица и институции са се обърнали в защита на нарушените си права. Основната теза в 

становището е, че с изявата си проф. Вучков е извършил недоnустимо 
противопоставяне на сексуалната ориентация на хомосексуалните с хетеросексуалните 
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мъже, квалифицирайки първите като "ненормални" и "обратни", а вторите - ,.Jlицеви", . 
"нормални" ,,мъжаги", като освен това е провокирал подобен коментар · и от страна на 

госта си. Обръща се внимание на поведението на проф. Вучков, който бидейки автор и 

водещ на предаването "Времена и нрави" тиражира в публичното пространство 

личното си мнение, че отношението на съвременното общество към гейсвете 

представлява "възхвала на извратеностите", а освен това иронизира политиките на ЕС 

за съблюдаване на принципите на равнопоставеност между хетеросексуалните и 

нехетеросексуалните граждани на общността. 
С вх. N2 44-00-2020/01.06.2011 г. по преписката в КЗД са постъпили от страна на 

жалбоподателите видеозапис и фонограма на предаването "Времена и нрави" - издание 
от 02.02.2008 г. с водещ ответната страна проф. Вучков, излъчено по TV2. Пояснява се, 
че това ново доказателство потвърждава тезата на жалбоподателите . за 
последователното обидно и заклеймяващо различната сексуална ориентация публично 

поведение на ответната страна. 

В насроченото за 1 юни 2011 г. открито заседаНйе, страните са редовно 

призовани. Жалбоподателите се явяват лично, ответната страна не се явява и не се 

представлява, а за заинтересованите страни се явява адв. Ростислав Шйmков. 

Последният е направил възражение за нередовно призоваване на ответната страна, но 

nредвид обстоятелствата, сочещи личния отказ на проф. Вучков да получи призовката, 

връчена му от служебно лице на КЗД, удостоверило акта с подписа си, както и предвид 

обстоятелството, че адв. Шишков не е бил упълномощен от същия да цзразява 
становища, да прави възражения или валеизявления от негово име, то съставът не е 

уважил възражението, но с оглед предоставяне на възможност на ответника за 

осъществяване на правото му на ефективна защита, е отложила разглеждането на 

преписката. 

В заседанието, проведено на 07.07.2011 г. жалбопо.nателите се явяват ЛИЧfiо~ 

ответната страна проф. Вучков се явява лично и с адвокатите проф.АлександърДжеров 
и Веселин Александров Ангелов, заинтересованите страни не се явяват, но се 

представляват от адв. Ростислав Шишков. 

Жалбоподателите твърдят, че отношението на ответната страна към 

нехетеросексуалните е последователно негативно и в подкрепа на това си твърдение са 

представили CD и фонограма от предаването на проф. Вучков, излъчено на 02.02.2008 
г. по ефира на TV2. Молят състава за приобщаване на новото доказателство към 
останалите по преписката. 

Процесуалният представител на заИнтересованите страни възразява срещу 

искането на жалбоnодателите и иска привличането на TV2 като страна по спора. Иска 
се и привлиЧане на министър-председателя Бойко Борисов като ответна страна, порадИ 
участието му в диалога с ответната страна по време на процесното изданИе на 

предаването "Времена и нрави". 

Съставът не е уважил исканията от адв. Шишков. 

От страна на процесуалния представител на ответната страна ад~. Ангелов е 
направено искане за прекратяване на производството, поради лиnса на ответна страна и 

петитум на жалбата. Пле.nира се и за съществени нарушения на материалния закон 

поради обстоятелството, че визирайки доверителя си, е недопустимо служебното 

конституиране на ответна страна и се позовава на обстоятелството, че претенциите в 

жалбата са насочени към "Елит Медиа България" /ООД, за което адв. Ангелов се 

позовава на АПК. 

Съставът не е уважил и това искане и поради изчерпване на доказателствените 
искания и изложенията по съществото на спора, е дал възможност за заключителни 

становища. 

Жалбоподателите искат уважаване на жалбата им, като се позовават на 
приложените към нея копия от различни печатни медии с поместени коментари на 

процесния разговор. Претендират укоримост на деянието Ila проф. Вучков, както и за 
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неговата ефективност, поради широката медийна, а оттам и обществена мултипли1<.аЦия 
на коментара, отнасящ се до гейовете, техните качества, потребности и nрояви. . · 

Ответната страна иска отхвърляне на жалбата, поради несъстоятелност и 

неоснователност. Аргументите на процесуалния й представител адв. Веселин Ангелов 

за направеното от него искане за отхвърляне на жалбата е, че доверителЯт му не следва 

да бъде санкциониран заради това, че е упражнил едно свое конституционно право, а 

именно - правото на мнение и избор на начина за неговото разпространение, като се 
позовавана чл.39, ал.l от КРБ. 

Професор Вучков се обръща към състава с искане да не се nриема nредстав'еното 
· ново до'Казателство . Като се аргументира, че доказате:лствеRите действия · на 
жалбоподателите са манипулативни и че всеки човек във времето претърnява еволюция 

в мисленето си, иска от състава при постановяване на решението си да вз~ме предв,ид 

добронамереносnа на последната му реплика: ,Да са ж:иви и здрави гейовете ... ". 
Процесуалният представител на ответната страна - проф. Александър Джеров 

пледира също неоснователност на жалбата и иска · отхвърлянето й, като развива 

съждения за същината на понятието "дискриминация" и се позовава на практиката на 

ВАС, като сочи: Решение NQ 7081/2005 г., Решение NQ 61/09.2011 г. и Решение }[Q 

5901/2011 г. 
Като разгледа и прецени в съвкупност и поотделно събраните в nроизводството 

пред КЗД по настоящата преписка доказателства, настоящият състав намира за 
установени следните обстоятелства: 

На първо място, от Договор за производство и разпространение на телевизионно 

предаване, сключен на 02.08.2010 г. между "Елит Медиа България'' ООД, 

представлявано от Сашо Диков Стойчев (Телевизията) и nроф. Юлиян Димитров 

Вучков (Водещ) в Раздел III е видно, че задължение на Водещия е да изготвя сам 
сценария на предаването и да го и реализира сам (чл.8, ал.2 от договора), като се 

съобразява с изрично изброените в чл.8, ал.1 от договора закони, както и с "други 

нормативни актове, засягащи радиотелевизионната дейност, като Освобождава 

Телевизията от отговорност за евентуално допуснати нарушения". В чл.9, ал.З от 

договора е регламентирана отговорността на Водещия "в случай, че по повод 

излъченото в Предаваието на Телевизията бъде съставено наказателно 

постановление от Съвета за електронни медии или друг държавен орган ... ". Така 
визираната отговорност е обвързана и с договорения в Раздел IV, чл.20; ал.5 резултат. 
От друга страна, съдържанието на чл.8, ал.4 от Договора потвърждава твърдението на 
заинтересованите страни по преписката, че същите нямат право да налагат цензура на 

ответната страна по преписката И водещ, проф.Юлиян Вучков съгласно договора между 
тях. 

Тази фактическа обстановка безспорно установява, че в разглеждания случай, 
проф. Юлиян Вучков има качеството както на автор на темите в предаването "Времена 
и нрави", но и на негов водещ(чл.8, ал.2 от Договора). Това предпоставя пълноправната 

му възможност еднолично да определя както насоката, така и силата на предоставеното 

му на разположение медийно въздействие. Наред с това, в кръга на предоставените му ·. 
nравомощия е да определи и гост-събеседника си, който в разrлеж,цания случай е 

министър-председателя Бойко Борисов. Последното обстоятелство определено е 

предпоставка за привличане на по-широк кръг зрителй от обичайната за предаването 

зрителска аудитория. Съчетанието на зададена;rа от ответната страна тема на рЭ.зговор и 
длъжностното качество на гост-събеседника му, съставлява целенасочено деяние, 

натоварено от извършителя му с определени очаквания за резултат. ~енно пора,nи 

това, поставянето на темата за гейовете и техните прояви, в дискусията в която се 

оmравят и критики към Европейския съюз заради мерките му в защита на правата на 

тази обществена група, е натоварена с по-голяма значимост на деянието и ресnективно 
-с по-голяма отговорност. 
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В атакуваното издание на предаването "Времена и нрави", видно от аудио
визуалните доказателства по преписката, се налага по очевиден начин 

противопоставянето на похвалната, според водещия, мъжественост на "нормалните", 

т.е. хетеросексуалните мъже, които "си вършат както трябва работата с жените", с 
,,ман ефестираната по гаден начин гейовщина" на мъжете - гей о ве. С това си 

изявление на живо в ефира на ТВ "Канал 3", водещият проф. Юлиян Вучков 
заклеймява сексуалните предпочитания на хомосексуалните мъже като гадни и 

обществено неприемливи. По този начин водещият, проф.Юлиян Вучков - ответна 

страна по настоящата преписка, пренася собствената си непоносимост към тази 

обществена категория, върху вниманието на зрителската аудитория на горната медия, 

правейки зрителя съпричастен и пряк участник в мисловно-емоционалния процес на 

живото предаване. В този смисъл е безспорно влиянието, което водещият на Дадено 
телевизионно предаване оказва върху зрителите му. В разглеждания случай и предвид 

изложените съображения, за състава няма съмнение, че проф. Вучков е извършИл 
деяния в условията на умисъл, както спрямо гост-съ9еседника си, така и спрямо 

зрителската си аудитория. В тази насока са и представените от жалбоподателите 

фонограма и видеозапис на предаването "Времена и нрави" от 02.02.2008 г. , който 

поради обстоятелството, че се отнасят за събитие, произтекло ·извън обхвата на 

установената в чл.52, ал.l от ЗЗДискр давност, настоящият състав не може да разглежда 

като самостоятелно обстоятелство, обосноваващо образуването на nроизводство, а to 
приема и разглежда единствено в съвкупност с останалите доказателства по преписката 

като хронология на развитието на поведението на ответната страна в светлината на 

атакуваните му действия. 

В разпоредбата на чл.4, ал.2 и ал.З от ЗЗДискр. е дадена дефиниция за nряка и 

непряка дискриминация, а в разпоредбата на чл.5 от ЗЗДискр. са посочени други 

категории, които са извън хипотезите на чл.4, ал.2 и ал.З и са приравнени на 

дискриминация, а именно: тормозът на основата на признаците по чл.4, ал.1 от 

ЗЗДискр. сексуалният тормоз; подбуждането към дискриминация; преследването, 

расовата сегрегация, изграждането и подържането на архитектурна среда, която 

затруднява достъпа на лица с увреждания до публични места. В допълнителните 

разпоредби на ЗЗДискр., Параграф 1, т.1 и т.5 са дефинирани понятията тормоз и 

подбуждане към дискриминация. Подбуждането към дискриминация и тормозът са 

различни самостоятелни проявни форми, а общото между тях е, че са . обявени за 

дискриминация по силата на чл.5 от ЗЗДискр. Съгласно Параграф 1, т.l от ДР на 
ЗЗДискр., "тормоз е всяко нежелано поведение на основата на признаците по чл. 4, 
ал.l от ЗЗДискр., изразено физически, словесно или по друг начин, което има за цел или 

р(пултат накърняване на достойнството на лицето и създаване на враждебна, 
обидна или застрашителна среда ". 

Изказването е поведение, изразено словесно, но за да бъде квалифицирано като 

тормоз е необходимо същото да има или за цел или за резултат накърняване на 

достойнството на лицето и създаване на враждебна, обидна или застрашителна среда. 

Очевидно е, че направените от проф. Юлиян Вучков квалификации в обследваното 
телевизионно предаване са обидни и внушаващи враждебност слова, насочени към 

лицата с хомосексуална ориентация. Използваните думи "ненормални и обратни" са в 
достатъчна степен ясни и оскърбителни, за да създадат обидна среда по-отношение на 

всяко лице със хомосексуална ориентация и да внушат у зрителската аудитория 

съзнание за отграничаване на " 1-юрмалните мЪже "-"мъжаги " от заклеймените като 
"ненормални мъже-гейове ". Ето защо настоящия състав счита, че гореизложеното 
обуславя извода, че направените в предаването "Времена и нраВи" от 08.02.2011 г. 
квалификации съставляват тормоз на основата на признак "сексуална ориентация". 

Деянието е извършено съзнателно от водещия проф.Юлиян . Вучков, който в 

режисирания от него разговор е поставил и разработил темата. 
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Подбуждането към дискриминация е пряко и умишлено насърчаване, даване на 

указание, оказване на натиск или склоняване към извършване на дискриминация, 

когато подбуждащият е в състояние да повлияе на nодбуждания /пар.l , т.5 от ДР на 

ЗЗДИскр./ Изхождайки от дефиницията подбуждането към дискриминадпя може )Ха се 

реализира с действията на извършителя, които са насочени спрямо подбуждания, 

. необходимо е наличието на такава ситуация, че подбуждащият да е в състояние да 
повлияе, подбуждания да извърши дискриминация. Необходим е умисъл в 

подбуждащия, който със своите действия мотивира или насърчава у подбуждания 

решението за извършване на точно определен дискриминационен акт, при което не е 

необходимо непременно дискриминационния акт да е извършен от подбуждания, за да 
е налице подбуждане към дискриминация. При така формулираната дефиниция 

враждебното слово може да бъде квалифицирано като подбуждане към дискриминация, 

ако е извършено по начин да повлияе на някого като го поощри към дискриминация. В 

случая, изказването от проф.Вучков е направено в телевизионно nредаване. Бидейки 

автор и водещ на предаването "Времена и нрави" ответната страна тиражира в 

публичното пространство личното си мнение, че отношението на съвременното 

общество към гейовете представлява " възхвала на извратеностите ". Вътрешно 

присъща на медиите роля е да формират нагласи и мнение в широката общественост по 

различни въпроси, заради това изказвания като процесните от страна на проф. Юлиян 
Вучков направени по медия, по своята същност целят и потенциално могат да повлияят 

на обществените нагласи и следователно е налице ситуация, при която авторът на 

изказването е в състояние да повлияе на отделни представители на обществото. 

Предвид гореизложеното, настоящият състав намира, че с действията си 

като автор и водещ на предаването "Времена и нрави", излъчвано по ТВ "Канал 

3", ответната страна проф. Юлиян Вучков е осъществил състава на нарушението 
"тормоз" по признак "сексуална ориентация" по смисъла на §1, т.1 от ДР на 
ЗЗДискр, което според нормата на чл.S от същия закон се счита за 

дискриминация. Нарушението е осъществено посредством пряката и съзнателна 

реализация на нежелано от жалбоподателите поведение, изразено словесно пред 

широк кръг публика, с участието на публична личност в събеседването по темата. 
Чрез използването на прякото влиявие ва аудИо-визуалното предаване 

върху сетивата и емоциите ва зрителската аудитория, ответната страва проф. 

Вучков е осъществил и състава на нарушението "подбуждане кь.м. 

дискрим.инация", визирано в §1, т.S от ДР на ЗЗДискр. 
Решаващият състав отчита заявената в становището добронамереност на 

ответната страна проф. Юлиян Вучков спрямо лицата с хомосексуална ориентация в 

изказването му ''да са живи и здрави гейовете да работят", но това обстоятелство· 
нито изключва, нито омаловажава направеното от него в анонса и дебата по темата 

внушение, че същите лица са ненормални, лишени от качества и обществено 

неприемливи лица от мъжки пол. 

На второ място, безспорно е, че заинтересованата страна "Елит Медиа България" 

ООД има каtJ:еството на доставчик на медийна услуга. От данните, съдържащи се в 

публичния регистър е видно, че става въпрос за доставчик на медийна услуга с 

телевизионна дейност, с национален обхват, от търговски тип. В чл.2 от ЗРТ е дадено 

легално опреДеление на nонятието ,,.медийна услуга", което е следното: "МедиЦни услуги 
по смисъла на този закон са аудио-визуални медийни услуги и радиоуслуги. Аудио

визуална медийна услуга/радиоуслуга е: услуга, така както е определена в чл. 56 и 57 
от Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ, С 115/47 от 9 .май 2008 г.), 
която е в рамките на редакционната отговорност на доставчик на медийни услуги, 

чиято основна цел ·е предоставянето на аудио-визуални предавания/радиопредавания 

за информиране, iабавление или образоване на широt<ата общественост чрез 
електронни съобщителни .мрежи по смисъла на Закона за електронните съобщения; 

... ". От тази дефИниция следва, че основните функции на доставчика на медийни 
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услуги са: информационни, развлекателни И образователни. Предвид това, съставът не 
намира основание да идентифицира темата на предаването ,,Времена и нрави", довела 
до атакувания резултат, с някоя от изброените по-горе функn:иона.nни категории. 
Поради тази причина, съставът не може да съотпесе деянието на ответната страна и към 

някои от целите на закона за защита от дискриминация. 

Целта на закона за защита от дискриминация е закреnена нормативно в чл.2 от 
същия и включва защитата на няколко права, както следва: "Целта на зiжона е да 
осигури на всяко лице правото на: 1. равенство пред закона; 2. равенство в 

третирането и във възможностите за участие в обществения живот; ефективна 
защита срещу дискрwwинацията." Следователно, при съпостюзката между процесната 

тема на предаването "Времена и нрави" от 08.02.2011 г. и целта на ЗЗДискр, не може да 
се направи извод За целесъобразност на действията на ответната страна. 

От друга страна, видно от нормата на чл.17, ал.1 и ал.2 от ЗРТ е, Че доставчикът 
на медийната услуга носи отговорност за съдържанието на nредоставяните от тях 
медийни услуги и са длъжни да не допускат създаване или предоставяне за 

разпространение на предавания в нарушение на принципите на чл.1 О от същия закон. В 

разглеждания случай, става въпрос именно за реализацията на едно авторско предаване 

(чл.1 от горепосочения Договор за производство и разпространение на телевизионно 

предаване), което се разпространява посредством излъчване от страна на контрагента 

на ответната страна- "Елит Медиа България" ООД, като това е изключително негово 

правомощие, съгласно чл.2 и чл.14, втори абзац от същия Договор. Следователно, в 
условията на конфликт между две или повече общопризнати права, какъвто е и 

разглеждания случай, следва да се намери както разумната граница за тяхното 

упражняване по начин, по който да не бъде нанесена прекомерна вреда в личната или 

гражданска сфера на съответните субекти, участващи в даденото правоотношение, и да 

бъде приложен адекватен и балансиран подход в регулацията им. 

Това навежда към извода, че в качеството си на доставчик на медийна услуга и 

задължен субект по чл.17, ал.l и ал.2 от ЗРТ, "Елит Медиа България" ООД и нейният 

управител Сашо Диков Стойчев следва да носят солидарна · отговорност за 

реализираните от предаването им вреди. 

Настоящият състав отчита обстоятелството, че съгласно договореното в чл.14, 

абзац първи от горецитирания Договор, предаването се реализира "на живо" и като 

такова- се излъчва директно, поради което ТВ "Канал 3", собственост на ,,Елит Медиа 
България" ООД не е била във възможност да реагира на пройзтичащото в студиото на 

предаването "Времена и нрави". Частично следва да се уважи и аргумента на 

заинтересованите страни досежно договореното в чл.8, ал.4 от Договора ограничение 

на правомощията на "Елит Медиа България"ООД по отношение на отказа от цензурира 
на Телевизията върху предаването на ответната страна. Подобна регламентация се 

съдържа и в чл.5, ал.2 от ЗРТ, но тази норма е в nолза на достав-qика на медийната 

услуга (Телевизията), а не се отнася до неговите контрагенти. Съставът намира обаче, 

че клаузата на чл.8, ал.l от Договора противоречи на императивната норма на чл.17, 

ал.l и ал.2 от ЗРТ, поради което по силата на установените в Закон за нормативните 

актове принципи за йерархията на нормативните актове в правото, няма правна сила да 

дерогира нормата на закона и поради своята противозаконност - не следва да се 

прилага. 

Във връзка с така изложената фактическа обстановка, настоящият състав 

намира, че ТВ "Канал 3", нейният управИтел Сашо Диков Стойчев, както и 
доставчикът на медийната услуга "Елит Медиа България''ООД не ~а изnъливли 

задължението си по чл.lО, ал.l, т.S и т.7 от ЗРТ. 

На трето място, жалбоподателите са доказали, че след излъчване на атакуваното 

издание на телевизионното предаване "Времена и нрави" и преди подаване на жалбата 

им в КЗД, са сезnрали за проблема управителя на доставчика на медийна услуга "Елит 

Медия България" ООД Сашо Диков, както и председателя на СЕМ доц. Георги Лозанов 

8 



(nървият- с обр. р-юi ИД PS 1000 01CUM F от 14.02.2011 г., ведно с електронно Писмо 
с адресат: office@kanaJЗ.bg; вторият- с обр. р-ка ИД PS 1229 OOOJDF 6 от 14.02.2011 г. 
и третият- с електронно nисмо с адресат: office@sem.bg. По така nодадените сигнали, 
реакция е наmще единствено от nредседателя на СЕМ, който с nисмо изх.N!! 94-00-
76/21.02.2011 г. на СЕМ и вх. N!! 16-10-46/22.01 .2011 г. на КЗД поискал от Комисията да 
се nроизнесе в рамките на своята комnетентност. В производството по преnиската не са 

наведени от заинтересованите страни доказателства за nредnриети мерt<и сnрямо 

извършителя на атакуваното деяние проф. Вучков (Водещия), както и за предоставена 

възможност на отговор на засегнати лица в същото предаване на Телевизията, което 

обуславя извод за наличие на бездействие по отношение на изпълнението на 

задълженията по чл.17, а.ц.2 във връзка с чл.lО, ал.l , т.5 и т.7 от ЗРТ. В тази връзка, 
следва да се напомни за спецификата на доказателствената тежест в производството за 

защита от дискриминация, според чл.9 от ЗЗДискр. Предвид тази особеност, при 
преценката на наведените в производството доказателства, съставът не намира 

защитните тези както на заинтересованите, така и на ответната страни за 

обосновани, · и поради което следва да бъдат оставени без уважение исканиЯта им 
за отхвърляне на жалбата. 

Според ЧЛ.40, ал.2 от ЗЗДискр, Комисията за защита от дискримИнация 

осъществява контрол no прилагането на този и други закони, уреждащи равенство в 
третирането. На свой ред, обхватът на приложното поле на ЗЗДискр е разписан в чл.З, 

ал.l от същия закон:, а в чл.40, чл.47 и чл.6 от закона са регламентираНи 

компетентността и правомощията на сnециализирания орган за nрилагането му; а 

именно - КЗД. От Цитираната нормативна уредба следва, че КЗД е компетентна да се 

произнесе по поставения пред нея спор в условията на намиращите се както в 

специалния, така и в други актове норми за защита и превенция срещу дискриминация. 

UЦо се касае до направеното възражение от процесуалните nредставители на 

ответната страна за прилагане на нормите на ГПК и на АПК при определяне на 
страните в производството пред КЗД, следва да се има предвид, че съобраЗно чл. 70, 
ал.1 от ЗЗДискр, разпоредбите на АПК се прилагат единствено в· случаите, когато 

липсва изрична уредба в специалния закон. На свой ред, разпоредбите на ГПК · са 
неприложими по принциn в административното производство, като специалния Закон 

за защита от дискриминация предвижда прилагането на относимите норми от този 

кодекс единствено в случаите, визирани в чл.60, ал.2 и чл.бl от ЗЗДискр. В останалата 

си част, производството пред КЗД протича по производствените правила, съдържащи 

се в закона за защита от дискриминация. Бидейки административен орган, КЗД 

разполага и с т.нар .. · "служебно начало", което не само създава задължение за 

колективния орган да подnомага страните в производството, но по силата на чл.55 и 

следващите от ЗЗДискр, възлага на докладчика по съответната преписка да прецени кои 

и колко действия Ще са необходимИ и достатъчни за пълНото и всестранно изясняване 

на обективната Истина. Тези действия са обосновани и от необходимостта за 
правилното прилагане на целите на закона за защита от дискриминация, както и на 

nравомощията на самия орган, визирани в чл.47 ot същия закон, където на първо място 
стои правомощието за установяване на нарушението и неговият извършител. Именно в 

изnълнение на това си · задължение, докладчикът по преписката, след запознаване с 

първичните документи и приложените към тях доказателства е преценил, че 

евентуалният извършИтел на твърдяното в жалбата нарушение е именно проф. Юлиян 

Вучков, поради което го е конституирал като ответна страна. 
Несъмнено в разглеждания казус, е налице едновременното действие на няколко 

от общопризнатите лични и граждански nрава, каквито са: правото на граждаmmа да 
изразява мнение и да го разпространява по избран от него самия начин; правото на 

всяко лице на неприкосновеност на лиЧния живот, независимо от сексуалните си 

предпочитания, както и правото на изразяване на убеждения с незабранени от закона 

средства. Наред с това, към поставения за решаване в Преnиската случай са относими и 
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заявените както в българската Конституция, така и в редица вътрешни и международни 

актове, по които Република България е страна, общочовешки ценностИ и принципи, 
като: достойнство на личността, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост. 

Бидейки по силата на чл.6 от ЗЗДискр компетентна да разглежда и въпросите за 

неравенство в третирането и по отношение на признатите в КРБ и българските закони 
права и свободи, Комисията за защита от дискриминация в лицето на настоящия й 

заседателен състав счита, че следва да разгледа и се произнесе и относно 

целесъобразността, съразмерността, необходимостта и законосъобразността на 

атакуваните в жалбата действия на ответната страна. Освен това е необходимо също да 
се прецени доколко адекватни на тези действия са били и реакциите на дружеството -
контрагент с ответната страна по силата на Договор за производство и разпространение 
на телевИзионно предаване, сключен на 02.08.2010 г. между "Елит Медиа България" 
ООД (Телевизията), собственик на телевизия "Канал 3", управлявано и представлявано 
от Сашо Диков Стойчев и проф. Юлиян Димитров Вучков (Водещ). В тази връзка, 
настоящият състав счита за относими следните норми: 

чл.З9, ал.l от КРБ, която гласи: ,,Всеки има право да изразява мнение и 

да го разпространява чрез слово - писмено или устно, чрез звук, 

изображение или по друг начин" и ал.2, според която: "Това право не 

може да се използва за накърняване на правата и доброто име на 

другиго и за призоваване към насилствена промяна на конституционно 

установения ред, към извършване на престъпления, кьм разпалване- на 

вражда uли към насuлие над личността."; 

чл.1 О от ЕКПЧОС, където в ал.l е заявено, че: · ,,Всеки има право на 

свобода на изразяването на мнения. Това право включва свободата да 

отстоява своето мнение, да получава и да разпространява информация 

и идеи без намеса на държавните власти и независимо от границите. 

Този член н.е забранява на държавите да въвеждат разрешителен 

режим за дейността на радио- и телевизи(mните компании и 

производителите на ю,тематографична продукция.", а в ал.2 - че: 

,Долзването на тези свободи, доколкото е съпроводено със 

задължения и отговорности, може да бъде обусловено от процедури, 

условия, ограничения uли санкции, които са предвидени от закона и 

са необходими в едно демократично общество в интерес н.а 

национаJzната и обществената сигурност, териториалната цялост, за 

предотвратяване на безредици или на престъпления, за защитата на 

здравето и морала, както и на репутацията или на nравата на 

другите, за предотвратяване на изтичането на секретна информация 

или за поддържане на авторитета и безпристрастността на 

nравосъдието."; 
чл.19 от Международен пакт за граждански и политически 

права(МПГПП), съобразно който: "1. Никой не може да бъде 
обезпокояван. за убежденията си. 2. Всяко лице има право на свобода на 
словото; това право включва свободата да търси, да получава и да 
разпространява сведения и идеи от всякакъв вид, независимо от 

границите, било устно, писмено, печатно или като произведение на 

изкуството или чрез каквото и да е друго средство по свой избор. 3. 
Упражняването на правата, предвидени в точка 2 на този член; е 

свързано със специални задължения и отговорности. Следователно то 

може да бъде подложено на известни ограничения, които трябва 

обаче да бъдат изрично предвидени от закона и които са необходими: 

а) за зачитане на правата или на доброто име на другите; Ь) за 

защита на националната сигурност, на обществения ред, на 

народното здраве или морал. 
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чл.lО, ал.l от ЗРТ, съобразно който: ,Дри осъществяването на своЯта 
дейност доставчиците на медийни услуги се ръководят от следните 
принципи: ].гарантиране на правото ·на свободно изразяване на 
мнение; 2.гарантиране на правото на информация; З.запазване на 

тайната на източника на информация; 4.защита на личната 
неприкосновеност на гражданите; 5.недоnускане на предавания, 
внушаващи нетърпимост между гражданите; 6.недопускане на 

предавания, които противоречат на добрите нрави, особено ако 
съдържат порнография, възхваляват или оневиняват жестокост или 
насилие или подбуждат към. ненавист въз основа · на расов, полов, 
религиоЗен или национален признак; 7.гарантиране на правото на 
отговор в програмите; 8.гарантиране на авторските и сродните им. 

права в предаванията и програмите; 9.съхраняване на чистотата на 

българския език. 

чл.17, ал.l от ЗРТ, в който се регламентира, че: ,Доставчиците на 

медийни услуги носят отговорност за съдържанието на медийните 

услуги. "; и ал.2 от същия закон, според която норма: ,Доставчиците на 
медийни услуги са длъжни да не допускат създаване или предоставfте 

за разпространение на предавания в нарушение на принципите на чл. 1 О 
и предавания, внушаващи национална, политическа, етническа, 

религиозна и расова нетърпим.ост, възхваляващи или оневиняващи 

жестокост или насwtие, или са насочени към увреждане на 

физическото, умственото и моралното развитие на децата". 
чл.32, ал. l, т.l от ЗРТ, съобразно който компетентният регулаторен 

орган в лицето на: "Съветът за електронни м.едии осъществява надзор 

върху дейността на доставчиците на медийни услуги за спазването на 

този закон "; 
Не е случаен факта, че всички норми, уреждаЩи основни човешки права и 

свободи произтичат от основнИя nринцип на Всеобщата декларация за правата на 

човека, който гласи, че: "Всички хора се раждат равни по достойнство и права." 

Следователно, nринадлежността както на хетеросексуалните, така и на 

нехетеросексуалните индивиди към човешкия род, ги прави носители по рождение на 

едни и същи права, които слеДва да бъдат зачитани по един и същ начин от. останалите 

членове на обществото. Поради тази причина, ако за първИте за нормално се счита 
интимното общуване с представители на противоположния пол, то за вторите това не е 

приемливо и противоречи на вътрешните им усещан.йя. Затова, както едните могат да 

намират за "гадно" излагането на показ чувствата между мъж и жена, каквито са 

нерядко срещаните гледки на размяна на милувки и целувi<и на улицата, така "гадно" за 

другите е усещането при същата или подобна ситуация, в която участниците са от един 

и същи пол. Подобни прояви, доколкото те са реализирани в рамките на възприетата 

обществена търпимост, съвсем не ги прави извратени, както в единия, така й в другия 

случай, тъй като са израз на естествените нужди на съответните индивиди за изразяване 

на привързаност към партньора, и на желанието за обществено приемане на тази 

взаимност. И ако заклеймяването на сексуалните предnочитания на една груnа лица от 
представител или представители·, на другата груnа лица, без това да е сторено по 

непредумишлен и недобронамерен начин на публичен форум, може да се зачете като 

свободно изказване на мнение, то поставянето на акцент чрез задаването като тема на 

медийно предаване и извършването на коментар с оглед провокиране на обществен 

дебат, без изслушване на адресата на критиките или най-малкото на съответно 

експертно становище, е недопустимо вмешателство както в личната сфера по смисъла 

на горепосочените норми, и съставлява нарушение на основни принципи в ЗРТ, 

записани в чл.lО, ал.l, т.5 и т.7 от същия. 
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Воден от гореизложеното, ПЕТИ СПЗС на комисията за защита от 

дискриминация 

РЕШИ: 

УСТАНОВЯВА, че с действията си като автор и водещ на телевизионното 

предаване "Времена и нрави", излъчвано в ефира на телевизия "Канал 3", 
собственост на "Елит Медиа Бълrария" ООД, в изданието му от 08.02.2011 r. 
водещият проф. Юлиян Димитров Вучков е осъществил спрямо жалбоподателите 

Радослав Светославов Стоянов и Добромир Добрев Добрев състава на 

нарушението "тормоз" по смисъла на §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на 
Закон за защита от дискриминация, по признак "сексуална ориентация", което по 

смисъла на чл.5 от същия закон се счита за дискриминация. 

УСТАНОВЯВА, че с действията си като автор и водещ на телевизионното 

предаване "Времена и нрави", излъчвано в ефира на телевизия "Канал 3", 
собственост на "Елит Медиа Бълrария" ООД, в изданието му от 08.02.2011 r. 
водещият проф. Юлиян Димитров Вучков е осъществил състава на нарушението 

"подбуждане към дискриминация" по смисъла на §1, т.5 от Допълнителните 

разпоредби на Закон за защита от дискриминация. Нарушението е извършено в 

условията на пряк умисъл и засяrа обществената rрупа на нехетеросексуалните 

лица, като с формулираните вербално квалификации: "възхвала на 

извратеностите", ,,манифестиране на гейовщина по гаден начин" и "нормалните 

мъже - .мъжаги" за rей-общността в Европейския съюз, изrражда у аудиторията 

на предаването неверни представи и внушава чувства на поrнуса; на враждебност 

и в крайна сметка - на желание за отхвърляне към носителите на този вид 

· различие. 

НАЛАГА на основание чл.78, ал.1 от ЗЗДискр, на проф. Юлиян Димитров 

Вучков, rлоба в размер на 250 (двеста и петдесет) лева за извършена от неrо 
дискриминация под формата на тормоз на основата на признак " сексуална 
ориентация" и извършена от неrо дискриминация под формата на подбуждане 

към дискриминация по признак "сексуална ориенация". 

С оrлед предотвратяване на бъдещи нарушения на нормите за равенство в 

третирането, на основание чл.47, т.4 във връзка с чл.40, ал.l и ал.2 от ЗЗДискр, 

ДАВА на проф. Юлиян Димитров Вучков ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДПИСАНИЕ 

при осъществяване на обществените си функции да съблюдава нормите както на 

закона за защита от дискриминация, така и на закона за радиото и телевизията, и 

с действията си да не нарушава принципите на равнопоставеност на субектите по 

признака "сексуална ориентация". 

УСТАНОВЯВА, че по повод на излъченото на 08.02.2011 r. от неrо издание 
на предаването "Времена и нрави", както и предвид отправеното на 14.02.2011 r. 
оплакване за дискриминация от страна на Радослав Светославов Стоянов и 

Добромир Добрев Добрев, "Елит Медиа Бълrария" ООД, управлявано и 

представлявано от Сашо Диков Стойчев не е изпълнило задължение по чл.10, ал.1, 

т.5 и т.7 от Закон за радиото и телевизията, поради което следва да носи 

отrоворността, визирана в чл.17, ал.1 и ал.2 от същия закон. 

На основание чл.47, т.2 и т.8 във връзка с чл.40, ал.l и ал.2 от ЗЗДискр, 

ПРЕПОРЪЧВА на Сашо Диков Стойчев в качеството му на управител на "Елит 
Медиа Бълrария" ООД и на "Елит Медиа Бълrария" ООД, своевременно да 

предприемат мерки за преустановяване на визираните по-rоре нарушения в 
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предаването "Времена и нрави" и недопускане занапред на нарушения, както на 

закона за радиото и телевизията, така и на закона за защита от дискриминация. 

ПРЕПОРЪЧВА на същите субекти да предприемат необходимИте действия 

за привеждане на "Договор за производство и разпространение на телевизионно 

предаване" от 02.08.2010 г., сключен с проф. Юлиян Димитров Вучков, в 

съответствие с чл.17 от ЗРТ, както и своевременно присъединяване на ТВ "Канал 

3" към Етичния кодекс на българските медии. 

Наложената глоба на основание чл.83 от ЗЗДискр. подлежи на заплащане в 

полза на републиканския бюджет по сметка на Комисията за защита от дискриминация 

в Българска народна банка с банков идентификационен код BNBGBGSD, сметка с 
IВAN- BG23 BNBG 9661 3300 1184 01. 

Настоящото решение да се изпрати на страните по преписката и на председателя 

на Съвета за електронни медии. 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаването му по реда 

на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд София-град. 

ПЕТИ СПЗС на КЗД: 
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