
 

 

 

 

 

 

 

НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

№ РД-10-54/ 25.07.2017 г. 

 
 Днес, 25.07.2017 г., подписаната София Владимирова …, председател на Съвета 

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

административно нарушение № НД-01-46/ 19.06.2017 г., съставен от …, на длъжност 

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

нарушението … и …, срещу ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „АТАКА”, БУЛСТАТ: 

131458114, седалище и адрес на управление: гр. София 1000, р-н Оборище, ул. „Врабча” № 

1, ет. 1, представлявано от Волен … Сидеров – председател на ПП „Атака”, ЕГН …, за 

следното: 

         

 На 15.05.2017 г. в Съвета за електронни медии (СЕМ), бул. “Шипченски проход“ 69, 

при преглед на записи от Интегрираната система за мониторинг (ИСМ) на СЕМ на 

телевизионна програма “АЛФА ТВ” на обществения доставчик на медийни услуги 

Политическа партия “АТАКА”, идентифицирана с лого в горния ляв ъгъл на екрана, е 

установено следното: 

 

На 12.05.2017 г., в сутрешното предаване “Добро утро, българи!” с времетраене от 

07:00:22 ч. до 09:02:42 ч. с водещ Николай Михов е включено следното съдържание: 

В началото на предаването водещият анонсира темите в предаването и съобщава: 

Водещ: …„Драги зрители, в минутите след 08:05 ч. ще повдигнем темата за така 

наречената хуманитарна, в кавички, организация „Белите каски”. Очаквайте интересни 

интервюта и видео-материали свързани с нейната дейност на територията на 

Сирия.”…   

Следва представянето и на останалите теми в предаването. 

 

Водещ в 08:07:52 ч.:…”ще повдигнем темата и редица въпроси около така 

наречената хуманитарна и спасителна организация, разбира се слагаме в кавички, в едни 

големи, черни кавички я слягам, че е хуманитарна и спасителна тази организация. Именно 

прословутата организация, неведнъж сте чували за нея от казионните медии в България - 

„Белите каски”. Тя развива своята дейност на територията на Сирия и уж спасява 

мирното население от прииждащата вълна на тероризъм и ислямски  фундаментализъм, 

екстремизъм и т. н., което разбира се не е вярно и защо не е вярно…Ще ви покажем един 

видео-материал, който е със заглавие „Белите каски – първа помощ или парамедиците на 

Ал-Кайда? Крадци или убийства?” 

В този филм, с времетраене от 08:08:57 ч. до 08:13:34 ч.., са интервюирани граждани 

на Алепо, които разказват за дейността на парамедиците. Според разказите на 

интервюираните хора, дейността на „Белите каски” е насочена в помощ на бойците на Ал-

Кайда и за облагодетелстване на организацията. От разказ на бивш парамедик от „Белите 

каски” става ясно, че той е трябвало да работи  като актьор и   да се снима във видео-

материали, които са разпространявани с цел да се събират дарения за финансиране и 

подпомагане на дейността на Ал-Кайда. От разказите се разбира, че организацията „Бели 

каски” е известна сред населението още с името „Гражданската защита”. Във филма се 
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показва мъж, който обвинява организацията „Гражданската защита” в преднамерено 

убийство на неговото малко момиченце.  

В 08:11:48 ч. – 08:11:53 ч. разказ на бащата: „Заведох я в болницата на 

„Гражданска защита”. Те и сложиха една инжекция пълна с въздух, за да я убият.”…   

Филмът завършва с надпис „Белите каски – ръка за ръка с Ал-Кайда.”… 

 

От 08:15:08 ч. до 08:16:21 г. женски глас зад кадър: „Оправдание за американския 

удар над Сирия се явява предполагаема химическа атака. Американците се позовават на 

силно компрометирано НПО, свързано с терористите в Сирия, наречено „Белите каски”. 

В интернет набра популярност едно тяхно видео, в което представители на това НПО 

уж спасяват деца от химическа атака. В същото време в разследване на организацията 

„Шведски лекари за правата на човека” се посочва, че на видео-кадрите се виждат 

изключително съмнителни действия на мнимите лекари и реално убийството на деца в 

кадър. Всичко това в специално интервю за Телевизия Алфа коментира Андрей Пруцких. 

Той е лекар, работил е в Донецката Народна Република. След събитията през 2014 г. е бил 

назначен за министър на здравеопазването в ДНР и от тогава си сътрудничи с 

организацията „Справедлива помощ”, в която тогава е била доктор Лиза. Пруцких 

работи в тези организации и до 2016 г. Сега работи на територията на Русия в център за 

физическа реабилитация (рехабилитация) и възстановяване на здравето. 

Докато женски глас зад кадър чете описания текст, се показват кадри от публикации 

в интернет, на които се виждат текст и снимки на следвоенни разрушения, вероятно в 

Сирия, войници с бели каски и снимки на голи детски тела. Кадрите са обозначени със 

знак 18+, поставен в червен кръг. 

 

Следва интервюто с доктор Андрей Пруцких, по повод на видео-материал, който се 

разпространява в интернет за спасяване на дете, пострадало от химическа атака. 

По време на интервюто с доктор Андрей Пруцких, по програма “АЛФА ТВ” 

(08:31:52 ч. до 08:32:14 ч.). е излъчен отрязък от въпросното видео. Кадрите представляват: 

голо дете (бебе), което лежи на хирургическа маса и доктор (или друго лице) извършва 

медицинска манипулация, която представлява поставяне на голяма игла на 

инжекция в сърдечната област на детето. Детето лежи неподвижно. В кадрите се 

виждат и други медицински пособия в близост и свързани с бебето. През цялото 

времетраене на кадрите се вижда движението на иглата в тялото на детето. 

Докато се излъчват тези кадри глас зад кадър на водеща задава въпроси на 

доктор Андрей Пруцких и произнася следното: „Как ще коментирате този отрязък от 

видеото, който са засегнали и шведските лекари, където те поставят някаква 

инжекция в областта на сърцето на малко дете. Това при евентуална химическа 

атака има ли смисъл и всъщност вредят ли му или му помагат? Вашето мнение като 

лекар?” 

Следва професионалния коментар и анализ на доктор  Андрей Пруцких, който 

продължава до 08:39:16 ч. след който предаването “Добро утро, българи!” продължава с 

други теми. 

 

Съгласно т. 35 от Критериите за оценка на съдържание, което е неблагоприятно или 

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

социалното развитие на децата, приети с Решение № 234/ 25.10.2011 г. на СЕМ, създаващи 

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

развитие на децата са действия или сцени, на които децата обичайно не могат да станат 

свидетели – шокиращи кадри от местопрестъплениия, от мъртви или разчленени човешки 

тела, на жертви на насилие, от медицински манипулации и др. 
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Кадрите, показващи снимки на детски тела, както и описаната медицинска 

манипулация – забиване на спринцовка в сърдечната област, са особено неподходящи  и 

неблагоприятни за детска аудитория. Ефектът от излъченото са засилва и от факта, че 

показаните обекти, евентуални жертви на насилие, са съвсем малки деца (бебета), като от 

кадрите не е ясно дали тези деца изобщо са живи. Поради ранния час на излъчване, 

описаното съдържание би могло да бъде видяно и от деца. 

 

Съгласно чл. 17, ал. 3 от ЗРТ, разпоредбите, които засягат децата, не се отнасят до 

предавания, които се разпространяват в програми между 23:00 и 6:00 ч. и са ясно 

обозначени чрез предхождащ ги аудио- и/или аудио-визуален знак или се идентифицират с 

визуален знак през цялото време. 

 

Като е излъчил на 12.05.2017 г. от 07:00:22 ч. до 09:02:42 ч. предаването  “Добро 

утро, българи!” по програма “АЛФА ТВ”, в което са включени описаните по-горе 

шокиращи кадри, общественият доставчик на медийни услуги Политическа партия 

“АТАКА” е допуснал за разпространение предаване в нарушение на чл. 17, ал. 2 от 

Закона за радиото и телевизията във връзка с т. 35 от  Критериите за оценка на 

съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на 

физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата по чл. 

32, ал. 5 от ЗРТ.  

 

Към акта са приложени следните документи и материали: 

1. 1 брой CD със запис на част от програма “АЛФА ТВ”  на доставчика на медийни 

услуги ПП “Атака”, излъчена на 12.05.2017 г. от 06:59:58 ч. до 09:04:06. ч.;   

2. 8 броя файлови разпечатки от ИСМ на СЕМ, на които са показани деца, на които 

се правят медицински манипулации и се извършват други действия с тях.  

3. Покана до ПП “Атака” за съставяне на Акт за установяване на административно 

нарушение, изх. № НД-02-19-00-68/01.06.2017 г., обратна разписка от 05.06.2017 г. 

 

Срещу съставения акт не са постъпили писмени възражения.  

 

След като на основание чл. 52, ал. 4 от ЗАНН проверих АУАН № НД-01-46/ 

19.06.2017 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, и прецених събраните 

доказателства 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 отсъствие на представител на нарушителя и е 

връчен чрез общинската администрация на Столична община – район Оборище на 

упълномощен представител на доставчика. 

 

АУАН е законосъобразен и от материалноправна страна. Излъчените кадри са със 

смущаващ и дори шокиращ характер, включително и за възрастни зрители, тъй като става 

въпрос за кадри от реални събития, в които се показват деца в безпомощно състояние, а 

медицинската манипулация е върху съвсем малко бебе и е показана в близък план. 

Обозначаването от доставчика на част от кадрите със знак 18+ сочи, че той е осъзнал, че 

кадрите са неподходящи за деца, и въпреки това ги е разположил в програмата си в 

сутрешен час. 

 

С оглед горното и предвид липсата на възражения, които да бъдат обсъдени, 

намирам констатираното с АУАН № НД-01-46/ 19.06.2017 г. нарушение за безспорно 

извършено. 
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Предвид изложеното и на основание чл. 126, ал. 4 във връзка с чл. 127, ал. 2 от 

Закона за радиото и телевизията 

  

  

П О С Т А Н О В Я В А М: 
 

 

НАЛАГАМ на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „АТАКА”, БУЛСТАТ: 131458114, 

седалище и адрес на управление: гр. София 1000, р-н Оборище, ул. „Врабча” № 1, ет. 1, 

представлявано от Волен … Сидеров – председател на ПП „Атака”, ЕГН …, имуществена 

санкция в размер на 15000 (петнадесет хиляди) лева за нарушение на чл. 17, ал. 2 във 

връзка с т. 35 от Критериите по чл. 32, ал. 5 от Закона за радиото и телевизията. 

 

Настоящото постановление подлежи на обжалване чрез Съвета за електронни медии 

пред Софийски районен съд в 7-дневен срок от деня на връчването му на нарушителя. 

 

 

Сумите се внасят по сметка на Съвета за електронни медии: 

IBAN: BG49 BNBG 9661 3000 1788 01, BIC: BNBGBGSD 

БАНКА: Б Н Б 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА С Е М 

СОФИЯ ВЛАДИМИРОВА 

 

 

 

 

 

 

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

наказателното постановление. 

В случай на неизпълнение преписката ще бъде изпратена на НАП/ ЧСИ за 

предприемане на действия за принудително събиране по реда на ДОПК. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА С Е М 

СОФИЯ ВЛАДИМИРОВА 


