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НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

№ РД-10-4/ 21.02.2019 г. 
 

 

Днес, 21.02.2019 г., подписаната Бетина …… Жотева, изпълняваща длъжността 

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

за установяване на административно нарушение № НД-01-5/14.01.2019 г. (АУАН), 

съставен от ………, на длъжност старши инспектор в Съвета за електронни медии, при 

свидетели на установяване на нарушението ……….. и ………, срещу ПОЛИТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ АТАКА, ЕИК по БУЛСТАТ 131458114, със седалище и адрес на управление: гр. 

София, СО - район Оборище, ул. Врабча № 1, представлявана от Волен ….. Сидеров, за 

следното: 

 

На 29.10.2018 г., в сградата на СЕМ на адрес: бул. „Шипченски проход” № 69, при 

документална проверка и преглед на запис на програма „АЛФА ТВ” на доставчика на 

медийни услуги ПП АТАКА, излъчена на 16.10.2018 г. и на 17.10.2018 г., е установено че: 

На 17.10.2018 г. в Съвета е постъпило копие на Заявление вх. № РД-21-03-00-18 от 

Валери Симеонов до председателя на ПП АТАКА Волен Сидеров, с искане за право на 

отговор като лице, засегнато в предавания по АЛФА ТВ – кадри, съдържащи четири броя 

слайдове, повтарящи се от 18:52 ч. на 16.10.2018 г. до 18:55 ч. на 17.10.2018 г., които, според 

писмото, уронват престижа и името му. В заявлението се съдържа и искане за предоставяне 

на запис от архива на програмата за същия времеви интервал. 

Във връзка с полученото заявление е извършена проверка на записи на програма 

„АЛФА ТВ”, изготвени чрез Интегрираната система за мониторинг на СЕМ и е установено 

следното: 

По програма „АЛФА ТВ” от 18.52 ч. на 16.10.2018 г. до 18.55 ч. на 17.10.2018 г., 

вместо предаванията по седмичната програмна схема, се разпространяват повтарящи се 

надписи, в които името на Валери Симеонов се споменава в следните текстове: 

1. Как Сорос още управлява България. Човекът на Сорос в правителството Валери 

Симеонов атакува Православието в разрез с всички църковни канони. Работи за разкола на 

църквите в Украйна и Македония. Призовах премиера да вземе отношение. Не взе. 

2. Как Сорос още управлява България. На 15 октомври вицепремиерът Симеонов по 

БНТ влезе в ерес по повод искането за разкол в Македония, нанесе удар по българската 

история и се постави над църковните канони с думите: Не виждам защо канонът трябва 

да бъде спазван… Призовавам премиера да каже това позиция на българското 

правителство ли е. 

3. Сорос от десетилетия работи за разбиването на християнството, българската 

нация и идентичност. Той налага джендъризма и еднополовите бракове. Днес той има свой 

вицепремиер в българското правителство. Битката срещу соросоизма е битката на 

утрешния ден. Българи, определете на чия страна сте! 

4. Как Сорос още управлява България. Истанбулската конвенция щеше да мине под 

натиска на ГЕРБ – Цветанов и НФСБ – Валери Симеонов, ако не бях се противопоставил 

яростно. 
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Под четирите текста се изписва авторството на Волен Сидеров. 

От извършената проверка се установява, че: 

- Лицето Валери Симеонов не участва лично или чрез свой представител в 

предаванията по програма „АЛФА ТВ“;  

- Правото на отговор е поискано писмено в 7-дневен срок от датата на излъчване, 

съгласно нормата на чл. 18, ал. 2 от ЗРТ. 

С писмо изх. на СЕМ № РД-21-03-00-18/ 24.10.2018 г. Съветът за електронни медии е 

изискал от доставчика на медийни услуги ПП Атака становище по постъпилото заявление. С 

писмо вх. № РД-21-03-00-18/05.11.2018 г. упълномощен представител на доставчика сочи, 

че в постъпилото заявление от Валери Симеонов липсва съдържание на отговора, който да 

бъде предоставен, както и не е указано в кое предаване следва да бъде включен. Поради 

липсата на тези задължителни реквизити доставчикът е бил затруднен да вземе отношение 

по него.  

Междувременно, на 25.10.2018 г. е постъпило Искане с вх. № РД-21-03-00-18 от 

Валери Симеонов, свързано с неосъществено право на отговор в програма „АЛФА ТВ“, в 

което той сочи, че е изпратил своето искане от 17.10.2018 г. до ПП Атака на 4 различни 

адреса и до този момент не е получил отговор под никаква форма от доставчика на медийни 

услуги и не е успял да осъществи правото си на отговор.  

На 09.11.2018 г. становището на доставчика е препратено на г-н Симеонов. В отговор, 

на 16.11.2018 г. е получено негово становище с вх. № РД-24-03-00-18, в което той сочи, че е 

изпълнил всички изисквания на ЗРТ (чл. 18, ал. 2), като в искането си е посочил оспорваните 

твърдения, както и датата и часът на предаването, а законът не изисква към искането да бъде 

приложен и текста на отговора, преди операторът да заяви възможността за 

разпространението му в своята програма. Заявява, че вече месец след предаването няма 

получен отговор от оператора за осъществяване на правото на отговор в програмата му.  

Съгласно чл. 18, ал. 3 от ЗРТ, операторът (ПП АТАКА) е задължен да осигури 

включването на отговора в следващото издание на същото предаване или в равностойно 

време до 24 ч. след получаването на отговор, като не се допуска изменение или съкращаване 

на текста. От изложената фактическа обстановка е видно, че искането за предоставяне на 

право на отговор е получено от доставчика на 17.10.2018 г. Доколкото в конкретния случай 

не е налице конкретно предаване, то операторът е бил задължен да осигури включването на 

отговор в равностойно време до 24 ч. след получаването му.  

Доставчикът на медийни услуги е следвало да осигури включването на отговора на 

засегнатото лице в програмата си на 18.10.2018 г. Като не е направил това, доставчикът ПП 

АТАКА  

е извършил нарушение на чл. 18, ал. 3 във връзка с чл. 18, ал. 1 от Закона за 

радиото и телевизията. 

 

Към административнонаказателната преписка са приложени следните документи и 

материали: 1) четири (4) бр. DVD на СЕМ със запис на програма АЛФА ТВ, разпространена 

на 16.10.2018г от 18.52 часа до 18.55 часа на 17.10.2018 г. и на 18.10.2018 г. от 00:00 до 24:00 

часа; 2) копие на писмо до ПП АТАКА с искане за право на отговор с вх. № РД-21-03-00-18/ 

17.10.2018 г. от Валери Симеонов; 3) покана за съставяне на АУАН с изх. № РД-21-03-00-18/ 

28.12.2018 г. и копия от известия за доставяне от 03.01.2019 г.  

 

Изпратена е покана до доставчика. Негов представител не се е явил в СЕМ и актът е 

съставен в отсъствие на нарушителя. Предявен е чрез Общинската администрация и е 

подписан на 31.01.2019 г. Върнат в СЕМ на 07.02.2019 г. 

В законоустановения срок не са постъпили възражения. 

Проверка на административнонаказателната преписка показва, че АУАН е съставен в 

рамките на предвидения срок и съдържа изискуемите от закона реквизити. Не са налице 

нарушения на административно-производствените правила, водещи на формално основание 
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до прекратяване на преписката. По отношение на съответствието с материалните разпоредби, 

намирам за безспорно установено нарушение на чл. 18, ал. 3 от  ЗРТ – при безспорно 

изпълнение на условията на чл. 18, ал. 2 от закона, доставчикът е следвало да осигури 

включването на отговора на засегнатото лице в програмата си до 24 часа от получаването му 

(18.10.2018 г.). 

Предвид изложеното и след като проверих Акт за установяване на административно 

нарушение № НД-01-5/14.01.2019 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 ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ АТАКА, ЕИК по БУЛСТАТ 131458114, 

със седалище и адрес на управление: гр. София, СО - район Оборище, ул. Врабча № 1, 

представлявано от Волен ….. Сидеров, имуществена санкция в размер на 3 000 (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 - 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 


