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НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

№ РД-10-107/ 15.09.2015 г. 

 
         Днес, 15.09.2015 г., подписаният …….., председател на Съвета за електронни медии, 

разгледах и проверих преписка по Акт за установяване на административно нарушение 

№ НД-01-160/05.08.2015 г., съставен от ……….., на длъжност старши инспектор в Съвета за 

електронни медии, при свидетели на установяване на нарушението …….. и ………., срещу 

Кю Мюзик Медия Груп ООД, ЕИК 131138783, със седалище и адрес на управление: гр. 

София, СО – район Възраждане, ул. Гюешево № 85, ет.4, представлявано от ….., ЕГН ……, 

за следното: 

         На 12.05.2015 г. при извършване на регулярен мониторинг в сградата на СЕМ, бул. 

“Шипченски проход” № 69, на програма “Фен ТВ” е констатирано,  че:  

         На 10.05.2015 г. от 19:05:15 ч. до 19:34:34 ч. по програма “Фен ТВ”, създавана и 

предоставяна за разпространение от “Кю Мюзик Медия Груп ООД” е излъчено предаването 

“Отвъд понятното” с тема : Ритуалите – разваляне на магия, в което водещият Валери 

Цветков представя възможностите и постиженията на своята уникална система за помощ на 

хората посредством Триединния Божи Универсум, като го противопоставя на други, по 

негово мнение безрезултатни, практики. 

І. По време на предаването 5 пъти е излъчен телефонен номер 0878622605 с надпис: 

“Услугата не е импулсна и е според тарифния ви план към Виваком!” и е с обща 

продължителност 6 мин. 07 сек., както следва:  

1) продължителност 1 мин. 14 сек. / от 19:12:14 до 19:13:38ч./;  

2) продължителност 1 мин. 25 сек. / от 19:17:53 до 19:19:18/;  

3) продължителност 1 мин. 27сек. / от 19:24:25 до 19:25:52/;  

4) продължителност 1 мин. 1 сек.  / от 19:28:21 до 19:29:22 /;  

5) продължителност 1 мин. / от 19:31:11 до 19:32:11/. 

       ІІ.  Предаването завършва с гласово съобщение и надписи, съдържащи информация 

относно дейността на Валери Цветков и адреси за връзка: 

19:33:17 – Глас зад кадър: Валери Цветков помага на всеки, който има желание да 

разбере същността на проблема и да вникне в материята, но най-важното е човек сам 

да го пожелае. Посетете ни и на адрес www.valeri-cvetkov.eu  , както и на страницата ни 

във Фейсбук и You tube. 

Надписи:   Валери Цветков помага на всеки, който има желание да разбере същността 

на проблема и да вникне в материята, но най-важното е човек сам да го пожелае. За 

повече информация: www.valeri-cvetkov.eu /фейсбук/  f Валери Цветков  Tube Valeri 

Cvetkov Official 

       ІІІ. По време на предаването водещият Валери Цветков многократно изтъква 

преимуществата на собствения си метод: 

19:12:26 - Водещ: Единственият доказан начин за разваляне на магии, за което вече 

споменах, има го отразено в предаванията дотука, включително и във Фейсбук можете 
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да намерите информация, само трябва да спомена, че единственият начин е точно чрез 

Единния Божи Универсум. Извинявайте, уважаеми зрители, които вече сте запознати защо, 

но за тези, които са пропуснали, тъй като непрекъснато телефоните загряват, се задават 

два основин въпроса – как се разваля магия, защо се разваля магия, от разстояние ли се 

разваля, от каква дистанция и защо и какво представлява Единният Божи Универсум.  С две 

изречения ще обясня защо само по този начин: тъй като с тези молитви и четения отзад 

напред от свещени текстове, се призовават духове, разликата е една-единствена – ако те 

се въвеждат до кръста, тъй като тези по-ниски първа, втора и трета чакра работят на 

вибрационната честота на Земята, там се вкарват духове  на починали хора. Там има 

някакви изключително минимални шансове за някакъв частичен успех. От кръста нагоре 

висшите чакри работят на вибрационната честота на космоса и там се въвеждат само и 

единствено висши духове. Или както по народному ги наричаме паднали ангели, дяволи или 

по друг начин може да ги наречем, ананаки, рептили и т.н. И т.н. Тяхната сила е толкова 

могъща и толкова голяма – така или иначе това са синове божи, че единственото нещо, 

което  ги притеснява във Вселената, не на Земята, а във Вселената, това е техният 

създател, а именно Бог Отец – енергията на Бог Отец. А тази енергия на Бог Отец, тя се 

съдържа само и единствено в Триединния Божи Универсум.  Оттука логически стигаме 

и до въпроса какво в крайна сметка представлява този Триединен Божи Универсум. 

Ще ви дам едно работно определение. Моля да бъда извинен, но както вече споменах, че  на 

настоящия етап няма никъде на цялата планета нито едно определение за душа, по същия 

начин няма да намерите никъде друго каквото и да е определение за Триединния Божи 

Универсум. Поради  простата причина, че никой на тази планета не работи по този 

начин. Триединният Божи Универсум е съвкупност от три енергийни потока от Вселената с 

мъжки, женски и неутрален поляритет, който попълва енергийния дефицит в човешкия 

организъм и помага за преминаването на хората към извършващите се промени в период на 

трансформация и преминаване към четвърто измерение на нашата планета. Триединният 

Божи Универсум динамизира и хармонизира всички органи и системи в нашето тяло, 

включително и човешката душа. До каква степен зависим от Бог. Той ни помага да 

преминем през своя жизнен път по-здрави, по-силни, по-умни и по-вдъхновени. Какво в 

крайна сметка представлява този Триединен Божи Унниверсум?  Вече споменах, че това е 

енергия, а Бог Отец – този огромен в цялата Вселена океан от енергия, може да бъде 

уловен само и единствено от нашата енергийна система, за която вече многократно съм 

споменавал, че неслучайно е направено всичко възможно да бъде срината почти 

напълно. Казвам почти напълно, тъй като единствената чакра в човешкото тяло, която 

функционира,  тя е отворена, но и тя не е активирана, само е отворена – това е първа 

чакра. Ако и тя е затворена, следва неминуема смърт. И Триединният Божи Универсум 

се овладява именно чрез активизирането, и то в максимална степен, на седем различни 

равнища, на всеки един от енергийните потоци. И някои ще кажат – добре, дотука горе-

долу нещо разбрахме, това е някакви чакри, някакви енергии минават. За да стане по-ясно, 

ще ви обясня. В човешкия организъм този Триединен Божи Универсум аз го вкарвам и 

пак ви повтарям: потърсете, ако искате в Интернет, ако искате в YouTube,  ако искате, 

където искате, няма да намерите. Не ви говоря за България. Никъде няма да намерите 

такъв начин за въздействие. Вкарвам този Триединен Божи Универсум по 11, повтарям 

единадесет, различни начина, всеки от които е с различна дължина на вълната. Като 

въвеждането в човешкия организъм се извършва с уреди. Повтарям – уреди, 

изработени специално за тази цел. Тези уреди 30% от тях са разработени в Съединените 

щати. 20% съм разработил сам и нямат аналог. 20% от тях са разработени в  Холандия 

и останалите по 10% са разработени в Еквадор, Египет и Виетнам. Общо взето, това е, 

което мога да ви кажа. И да ви ги покажа, полза няма. Имах един такъв случай. 

Предупредиха ме, че един познат имал голямо желание да ги открадне. На което, напуши ме 



 

Наказателно постановление № РД-10-107/15.09.2015 г.  3

смях - това е все едно да открадне космическа совалка – ми той какво ще прави с нея? Нищо 

не може да прави. Примерно, може да я използва за някакви цели да се хвали пред 

момичетата, защото беше от мъжки пол този индивид. Така че, това, което мога да кажа. А, 

начинът, по който я въвеждам в човешкия организъм, за какво служи? Тука показах 

едно основно направление, което разваля наистина магии. Терминът не е много точен 

“разваляне на магии”, защото, по-скоро изчистване на човешкия организъм от тези 

паразитни душевни структури. И само още едно изречение да кажа. Всеки умен и 

нормално разсъждаващ човек много добре знае кой прибира душата на човека след 

смъртта. Тя отива в крайна сметка при Бог Отец. По същия начин само Бог Отец, само 

Той и никой друг може да изчисти и тези паразитни духовни структури. Ако и сега не 

сте го разбрали, то не случайно преди мене един велик учител, син Божи, Христос, не 

случайно, многократно, поне сто пъти в Евангелието повтаря едно и също нещо “Който 

има очи, ще види, който има уши, ще чуе”.  Явно и на него му е омръзнало да обяснява. 

Ако това не е така, би следвало логически да се предполага, че богоизбраният еврейски 

народ масово, почти на 100% е бил сляп и глух. Но това, разБира се, че няма как да е така. 

Няма такава нация в света, още по-малко една богоизбрана нация.  

         За какво служат, това е по-важното за вас. Задават ми непрекъснато въпроса това за 

какво служи. Триединният Божи Универсум помага на човешките организми, ако няма 

някакви други проблеми, както тук стана въпрос за тези магии и негативни влияния, 

за удължаване на човешкия живот. Възниква въпросът – ами как това ще стане. Ами 

възниква пък другият въпрос – който яде вафла /пип/, му става многоточие, или, хайде да не 

се прави реклама, който пие тинктура, му става еди-какво си. Ми след като става /пип/ и една 

тинктура, защо няма да се удължи животът от Триединния  Божи Унверсум? Всеки човек 

има около себе си енергийно поле в нормалните граници, ако не е, разбира се, екстрасенс, 

един метър. С течение на годините, бавно и постепенно и неумолимо, се следва един 

единствен ход надолу към неговото намаляване. Спадането на това биополе около 

човешкия организъм под 30 см  води единствено до един-единствен изход – леталния 

изход или казано по друг начин - смъртта. Няма на света друга система, повтарям – 

няма на света друга система – никаква – медицинска, нетрадиционна, религиозна и 

т.н., която да възпрепятства този процес на постепенно свиване, свиване, свиване на 

човешкото биополе. Много пъти съм казвал образно – не намирам друго по-сполучливо 

сравнение. Човекът, в крайна сметка, прилича на един джиесем с тази разлика, че той няма 

зарядно устройство. Зарядното устройство е само този мощен океан от енергия от Вселената. 

Тука съм слушал хора, които казват “ама ние ползваме тази енергиа от Вселената”. Добре, аз 

ще задам тогава следния въпрос: какъв ми е на мене примерно тогава проблемът, евентуално 

да задам така въпроса “Аз защо пък да не мога самият аз лично да хващам примерно 

телевизионни и радиовълни и каквито се сетиш всякакви вълни и примерно да 

ползвам за всякакви други цели?” Веднага ще кажете – бе, ти луд ли си, та нали 

телевизорът има антена, а радиото еди-какво си? Ми тези не са ли луди, които твърдят, че 

хващат тази енергия безпрепятствено? Тя се хваща само и единствено чрез отворена 

енергийна система. И за да разберете колко е сериозен проблемът, преди известно време 

имах една пациентка, която дала там доста крупна сума в един изключително 

титулован център и те й казали страшната новина, че две чакри са й затворени. Абе, 

викам, бе момиче, те не две чакри, те са ти отворени всичките, ааа, те са ти затворени 

всичките, с изключение на първата. Само дето си си дала парите. По рождение са ни 

затворени всичките – няма що да се притесняваш. Ама те, вика, ме уплашиха. Ама ти 

трябва да си още по-уплашена, защото така ни е създала в крайна сметка природата. И 

рептилите със своето господство на Земята са ни довели до това да станем едни жалки 

същества, които само говориме колко сме силни. И как може да сме силни, като нямаме 

енергия? Как можем да бъдем духовни, като душата ни е смачкана. И пак ви повтарям – 
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нямаме определение за душа? На следващо място, ще видим този проблем – душата. Няма 

на тази планета, на тази планета, повтарям няма никакво средство за развитие, 

укрепване на  човешката душа. Не става въпрос в каква степен. Казвам ви, няма 

никаква, освен една компонента на Триединния Божи Универсум – най-мощното 

действие има не него. Проверете, отидете, в която искате аптека, медицински здравен 

център, клиника – където искате. И не само в нашата страна – ако искате отидете в 

Съединените щати, в Япония, където желаете. Няма да намерите средство за развитие и 

укрепване на вашата душа. Това също съм повтарял многократно не случайно. 

Душата, тъй като самата тя е структура, която до този момент няма апаратура за 

нейното засичане и отчитане на нейните параметри, няма и начин на тази основа за 

нейното укрепване, развитие, регенериране, каквото искате – няма. Просто, 

единственото средство е Триединният Божи Универсум цялостно. Частичен резултат се 

постига с единият компонент на Шамбала, но са  много по-слаби. Цялостен резултат се 

постига само тук. По-нататъка, на следваща поанта, но не по значимост, е 

въздействието от Единия Божи Универсум за преодоляване на стреса и радиацията и за 

укрепване на нашата имунна система. Някои ще кажат “това какво ни интересува?”. Ами 

само мога да ви кажа, че в наши дни стресът се счита за чумата на 21 век. За последен път тя 

е действала през 1990 година беше споменато, че единствената храна на централната нервна 

система са аминокиселините, които  се получават само и единствено при разграждането на 

белтъчините. По ред причини, главно икономически, а също тука и в традициите на 

националната кухня, ние консумираме в големи количества мазнини и въглехидрати. Имаме 

чувството за засищане, но компютърът, образно казано, остава недохранен. И се получават 

депресии, неврози и в крайна сметка този стрес. Нещата не могат да се оправят с 

традиционните средства и способи в задоволителна степен. Всеки, който е тръгнал по 

този път, знае, че тръгва от едно хапче, след това минава на две хапчета – накрая, това 

не действа, минава на друго хапче и така, така, така. Накрая ходи на Нареченски 

минерални бани или някъде другаде и накрая, ако не вземе някакви сериозни мерки, 

ми то какви мерки да вземе, освен да отиде някъде в планината, дето няма стрес. Ама 

пък там от време на време се появяват мечки стръвници, които също могат да го 

стресират. Положението е страшно. Що се отнася до радиацията, може да проверите, 

радиационният фон се увеличава именно въз основа на извършващата се промяна на 

нашата планета към четвърто измерение. Около 2028 година има данни, че полюсите 

магнитните ще се променят под 90 градуса от сегашното си положение, което съответства на 

северния и южния географски полюси. Или с други думи, те ще бъдат вече перпендикулярни 

на екватора. Тези промени са свързани със засилване на радиационния фон. А той е 

засилен именно за повишаване на нашата душевност. Или с други думи, който 

издържи, който издържи на тази засилена радиационна обстановка, има шансове, който 

– не, в този преходен период ще си отиде от този свят и вече никога няма повече да се 

преражда на нашата планета. Поради простата причина, че тя вече никога повече няма 

да е триизмерна. И вече възникват и други такива въпроси – дали изобщо желаем да 

останем на тази планета и как да преодолеем тази радиация. Някои ще кажат “ама какви са 

тези глупости - няма радиация”. Ами, проверете го, не е толкова сложно. Вземете една 

метална лъжица или вилица, или някакъв такъв домакински уред. Желателно е на 100%, дори 

задължително, да бъде метален, железен – да не е алуминиев, пластмасов или дървен. 

Поставете го ето тук /посочва основата на шията си/, където е тази извивка, ще видите как ще 

залепне. Тука се намира щитовидната жлеза. Тя съдържа огромно количество йод, който при 

засилена радиационна картина става радиоактивен. По същия начин ще видите, че се лепи и 

тука, където е лакътят, макар и малко по-трудно. Тука обяснението е следното: в човешката 

кръв се съдържа хемоглобин, който съдържа желязо. При повишен радиационен фон това 

желязо става, също се намагнетизира и залепват такива метални предмети. Вижте, 
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разберете, има или няма радиация, а оттам нататъка вие може да търсите, ама няма да 

намерите, противодействие на този засилен радиационен фон. Или по-скоро, тука ви 

подведох. Има едно средство, което се нарича вино каберне. Знам го със сигурност, но 

трябва да е истинско, да не е някакво степче, разтворено във вода. Между впрочем, само ще 

ви кажа,  абсолютно сигурно и най-отговорно, че по време на чернобилската трагедия 

България се похвали, че е изнесла всичките си налични количества от вино каберне във 

Франция. Интересно защо. Те, французите, понеже си нямат вино и го внасят. Отговора ви го 

давам на този въпрос. По-нататъка, тука споменах за имунната система. Имунната 

система изключително много се подценява от съвременната медицина. Тя съдържа 

естествени клетки – убийци, които поразяват вируси, бактерии, включително и ракови 

клетки. Но именно от силния стрес, от този засилен радиационен фон и поначало 

непрекъснатото отсяване на човешкия организъм през вековете, тя е много слаба. И 

няма на света друг начин за трайно и мощно регулиране и оптимизиране на действието 

на имунната система освен Триединния Божи Универсум. Тука наскоро излезе една 

информация за белтъчини, които след многократни опити е установено, че произвеждат Т-

лимфоцити. Т-лимфоцитите са клетки убийци, които в нормална ситуация унищожават 

раковите клетки. Но за съжаление, в човешкия организъм съвсем малко или с други думи, 

тръгва се на един отпор и ако успее, успее, ако – не, организмът се предава. Информацията, 

която, предполагам и вие сте видяли в средствата за масова информация, в печата и т.н, 

показва, че трябва да се извършат още редица опити и евентуално, но не е сигурно, 

евентуално след три години може, може да бъде, друг е въпросът, срещу каква сума, 

предполагам, че твърде значителна за въвеждането в човешкия организъм на тази белтъчна 

субстанция, за да се мобилизират тези клетки – убийци в значително количество и да 

поразяват вируси, бактерии, включително и ракови клетки. И тъй като, вече стигнахме до 

една тема, която по ред причини, но най-вече, тъй като всеки в България може да прави, 

нали, каквото иска и да говори, каквото иска, но не, но не и пред средствата за масова 

информация. Съгласно изискванията на изключително многоуважаемия от мене СЕМ, аз съм 

със запушена уста по отношение на медицината. Но държа да ви подчертая следния факт. 

Той е, се състои в това, че на по-късен етап в следващите наши предавания, аз ще ви 

представя епикризи на хора от, какви са тези заболявания – рак, тромбофлебит, инсулт, 

резус фактор отрицателен. Като тука става въпрос за жена, която по време на 

раждането разбират, че го има. Медицината чак тогава разбира и тя просто... И ред 

други такива заболявания – с епикризи, с медицинско лице – с висше медицинско 

образование е лицето или както  ние го наричаме доктор, което да ви запознае.  С какво 

ще ви запознае, тъй като аз нямам право да говоря, не мога, аз не мога да лекувам, 

нали, нямам право да казвам тази дума. Аз не съм ги лекувам тези хора, пази, Боже, 

няма такава работа. Аз енергийно съм им въздействал, тя медицината ги е лекувала. 

Съвместно сме работили и са се постигнали резултати. Примерно, в случая с рака – има 

една малка подробност: тя не е много голяма. След извършената операция тази жена 

отказа химиотерапия и колонизация. И в момента, преди около един месец, имаше 

среща със своя сестра по съдба, която е изпълнила всички медицински указания, 

включително и химиотерапия и т.н. Два пъти седмично ходили и не знам какво – една 

малка подробност – тази жена вече не може да говори, цялата е схваната и в метастази. 

Дребна и незначителна подробност. За разлика от тази жена, която, пак ви казвам, аз 

нищо не съм направил, защото нямам право да говоря и нямам право, съгласно 

българското законодателство да говоря за такива работи. И аз нищо не съм направил. 

Аз просто съм взел Триединния Божи Универсум и това се е получило. Но за това ще 

говоря на по-късен етап. Уважаеми зрители, предполагам, че успях, най-после, в 

някаква степен да повдигна булото на този Триединен Божи Универсум и пак, моля за 

вашето извинение. Аз направих някакъв, не знам доколко успешен, опит да ви кажа 
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нещо, което никой досега не е правил и не знам дали ще го прави някога след мене, 

като си отида от този свят. И тука желая да бъда полезен, докато съм все още на тази 

планета. Защото това, което знам, примерно, за Сатиа Сай Баба, след неговата смърт го 

нарязаха на порции, за да видят какво му е останало в организма и т.н. Те сигурно и мен ще 

ме нарежат така, но по-хубаво сега да мога да ви помогна, те после какво ще ни съдят. Те 

винаги нас ще ни съдят – лекарите ще установят, но това какво ще ви грее вас. Какво ще ви 

грее, аз не знам какво ще ви грее, пък може и да ви грее нещо. С това... Започнах с ирония, 

завършвам с черен хумор, но нямам какво друго да добавя. 

 

           Така описаното аудиовизуално съдържание представлява скрито търговско съобщение 

по смисъла на чл. 75, ал. 2 от ЗРТ, тъй като представя с думи и картина дейността и услугите 

на Валери Цветков в предаване и с това цели осигуряването на реклама чрез предаването 

“Отвъд понятното”, като това би могло да подведе аудиторията по отношение на своята 

същност.  Доставчикът на медийни услуги Кю Мюзик Медия Груп ООД  не е спазил 

законовата разпоредба, че скритите търговски съобщения са забранени, 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.Един брой DVD със запис на програма ФЕН ТВ, излъчена на 10.05.2015г. от 19:05:06 ч. до 

19:34:43 ч. 

2. Покана до „ Кю Мюзик Медия Груп” ООД за съставяне на акт за установяване на 

административно нарушение изх. №НД-02-19-00-200 от 29.07.2015г. и обратна разписка а 

получаването и; 

  

         В законоустановения срок са постъпили писмени възражения от упълномощен 

представител на доставчика, в които се сочи, че предаването „Отвъд понятното” е предаване, 

насочено към мистични и непонятни явления, неговото съдържание е изцяло с информативен 

характер и е насочено към мистични и непонятни явления. Посоченият епизод на 

предаването разкрива метод за енергийно подпомагане на хората чрез Триединния Божи 

Универсум. Представя се информация за начина на въздействие на метода, техниките за 

постигане на резултати, взаимозаменяемостта на метода с други техники, ефекта от 

приложението му. Посочените в него телефони са за записвания и консултации по време на 

предаването и не целят реклама или промотиране на представяните методи.   

         Според представителя на нарушителя дори и да се приеме, че с предаването е 

извършено нарушение на чл.75, ал.1 от ЗРТ и, че е излъчено скрито търговско съобщение, 

отговорността на „ Кю Мюзик Медия Груп” ООД не може да бъде ангажирана, тъй като  

дружеството не носи редакционна отговорност за предаването.  

         След като подробно се запознах с преписката, считам че 

административнонаказателното производство, започнало със съставяне на АУАН НД-01-

160/05.08.2015г. е протекло при спазване на процесуалните правила. Актът е съставен от 

компетентно лице и в предвидения в закона давностен срок. Същият съдържа изискуемите от 

чл. 42 от ЗАНН реквизити, включително описание на нарушението и обстоятелства, при 

които е извършено, законовите разпоредби, които са нарушени. Актът е връчен на 

нарушителя , който е упражнил правото си на защита, подавайки възражение, което считам 

за неоснователно. Описаното от актосъставителя съдържание, представящо с думи и картина 

дейността и услугите на Валери Цветков представлява скрито търговско съобщение. С него 
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се цели осигуряването на реклама и то би могло да подведе аудиторията по отношение на 

своята същност.  

          Относно твърдението на нарушителя, че дружеството „Кю Мюзик Медиа Груп ООД не 

носи редакционна отговорност за предаването, намирам същото отново за неоснователно, 

тъй като съгласно чл. 17, ал.1 от ЗРТ доставчиците на медийни услуги носят отговорност за 

съдържанието на медийните услуги.  

         Предвид изложеното и след като проверих Акт за установяване на административно 

нарушение № НД-01-160/ 05.08.2015 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 “Кю Мюзик Медия Груп”ООД, ЕИК ………, със седалище и адрес на 

управление: град София, СО – район Възраждане, ул, Гюешево № 85, ет.4, представлявано от 

…………, 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 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА С Е М 

ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ 

 

 

Определям срок за доброволно изпълнение – 7 дни от влизане в сила на 

наказателното постановление. 

Настоящото да се счита за покана по смисъла на чл. 182, ал. 1 от ДОПК. 

В случай на неизпълнение преписката ще бъде изпратена на публичен изпълнител 

за предприемане на действия за принудително събиране по реда на ДОПК. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА С Е М 

ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ 


