
 

 

 

 

НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

№ РД-10-7/ 14.05.2019 г. 

 
Днес, 14.05.2019 г., подписаната София Владимирова Димитрова, председател на 

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

административно нарушение № НД-01-1/ 03.01.2019 г., съставен от  

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

установяване на нарушението  и  -

, срещу ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ АТАКА, ЕИК по БУЛСТАТ: 131458114, 

седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Оборище, ул. “Врабча” № 1, представлявана 

от Волен  Сидеров, за следното: 

 

На 13.11.2018 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 „АЛФА ТВ” на доставчика на медийни услуги 

ПП АТАКА, е установено следното: 

На 06.10.2018 г. в 20:02:34 до 20:12:35 ч. по програма АЛФА ТВ, идентифицирана с 

таймер - сигнал и лого в горния ляв ъгъл на екрана, се разпространява предаването 

„Новини”, в което се излъчва следното аудио-визуално съдържание:  

В 20:02:34 ч. се излъчва каш с надпис „Новини”, последван от репортаж, в началото 

на който се изписва текст с бели букви върху черен фон: „Петък, 05.10.2018 г. Суданецът 

 преследва и заплашва  и нейна приятелка на столичен булевард”. В репортажа Д. С. 

разказва за инцидента. Обяснява, че с нейна приятелка са се движили с автомобил в посока 

„Симеоновско шосе” бавно, защото е неосветено, а тя не познавала района. След 

разминаване с насрещно движещ се автомобил, той закачил огледалото на колата ѝ и слязла 

да види има ли някаква щета. Д.С. казва: „В следващия момент се обръщам и виждам 

някакъв тъмнокож мъж, много висок, който стои зад мен и почва да ми говори на 

английски. Аз му казвам, господине, тук сме в България, ако обичате, говорете ми на 

български. И той почна да ръмжи и да ме избутва”. Тя казва, че се стреснала страшно 

много, влязла в колата и потеглила. Били са сами две жени, подчертава г-жа С.. Мъжът 

започнал да я преследва с неговия автомобил, като нееднократно я засичал „по брутален 

начин”. Тя успяла да се измъкне и да спре колата до една бензиностанция, след което се 

обадила на съпруга си В. С..  

Следват кадри, на които се вижда суданският гражданин в неговия автомобил, а 

мъжки глас пита: „В Судан така ли се държите? С жените така ли правите?”. М.Г. 

отвръща с „Не”, след което думите му са заглушени от фоновата музика. Отново в кадър 

влиза Д.С., която разказва, че М.Г е довел полиция, а неговият приятел си е тръгнал. Следват 

кадри, на които се вижда как полицейски служител води разговор с мъж с очила край 

автомобил, но звук не се чува, само фонова музика. Камерата показва М.Г., който в лявата си 

ръка държи документи, дясната протяга към оператора – вероятно не иска да бъде сниман. 

Следват кадри на полицая, мъж с очила и М. Г., който прибира документите си. Гласът зад 
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кадър го пита как се казва и какво е правил, призовава го да каже как е засичал колата на Д. 

С..  

М. Г. се обръща към оператора и се изплезва, като това остава на стоп-кадър. Гласът, който 

прилича на този на г-н В.С., казва: „А, чудесно, благодаря”. М. Г. се опитва да обясни нещо, 

но камерата спира да снима и в кадър отново е Д. С., която разговаря с репортер на АЛФА 

ТВ. Той ѝ казва, че М. Г. е от Судан и е шофирал със свидетелство за правоуправление, 

валидно само за тази държава, а г-жа С. заявява, че сега научава за това и се възмущава, че 

по-късно „тук гъмжеше от полиция”, но никой не ѝ обърнал внимание. Появява се отново 

текст с бели букви върху черен фон: „Представителите на полицията през цялото време се 

държаха арогантно и не отговаряха на въпросите на  и ТВ Алфа”. 

В 20:07:59 ч. в кадър са семейство С. и полицейски служител в светлоотразителна 

жилетка. В. С. го пита как се казва, а в същото време полицаят му обяснява: „Няма никаква 

сензация в това, разбирате ли?”. Снимки от фейсбук профила на М. Г. и участието му в чат. 

Репортажът продължава отново с диалог между С., репортер на АЛФА ТВ и полицая, от 

който се разбира, че от телевизията искат данните на М. Г., а полицаят отказва да им ги 

предостави. На екрана се изписва текст: „Полицията отказа да предостави имената на 

извършителя на престъплението. От своя страна, той знаеше имената на нападнатата. 

Защо?”. Репортажът продължава с обясненията, които се опитва да даде М. Г., но е 

прекъснат от С., който твърди, че суданският гражданин знае името на жена му и пита 

полицая откъде М. Г. го е научил.  

Следва размяна на реплики, между които заради динамичния монтаж не може да се 

открие причинно-следствена връзка – полицаят твърди, че С. „лъже в момента”, а 

последният го пита за пореден път как се казва. Полицаят отговаря: „К.”. Камерата показва 

полицай, който казва, че В. С. не го оставя да си върши работата, а той го пита: „Аз ли говоря 

глупости?”. Следват кадри с друг полицейски служител, който на въпрос на В. С. отговаря: 

се казвам, навсякъде го запишете, ”.  

Появява се надпис на екрана: „Полицаите извършиха алкохолната проба на          

над два часа след престъплението”. След надписа в кадър се вижда как М. Г. дава проба с 

дрегер. Отново надпис на екрана: „Самият               се оказа без право да управлява 

МПС на територията на България”. Камерата показва М. Г. в автомобила му да говори по 

телефона, а репортер на АЛФА ТВ се обръща към него по име и констатира: „Тежко е, 

наистина, когато сте извършили престъпление”. В това време полицейски служител на 

СДВР „Пътна полиция”, видно от надписа върху светлоотразителната му жилетка, сваля 

регистрационните табели от автомобила на М. Г.. Репортерът коментира, че табелите се 

свалят, защото е „незаконна неговата книжка и няма как да кара в България с нея” и гадае с 

кого в този момент М. Г. говори по телефона: „Може с наемни убийци? Преди малко ми 

направи знак, че ще ме заколи”. Вижда се снимка на Г. с оръжия в ръце и камуфлажен 

панталон.  

На екран се появява текст с бели букви на черен фон, който се изписва на три части: 

1-ви екран: „Въпрос към Бойко Борисов, министър-председател, Младен Маринов, министър 

на вътрешните работи, Красимир Каракачанов, вицепремиер по сигурността, Цветан 

Цветанов, председател на парламентарната комисия по вътрешна сигурност 2-ри екран: 

Как допуснахте такива изроди у нас с постоянно пребиваване?  3-ти екран: А десетки 

хиляди етнически българи чакат с години за гражданство!” 

Докато се вижда вторият екран в 20:12:25 ч., започва на екран да тече надпис: 

„Суданецът      е човекът, който преследвал и заплашвал  в петък вечер. Той е син на 

външния министър на Судан. Шофирал е без редовен документ за управление на МПС. ТВ 
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АЛФА установи самоличността му, без помощта на МВР и ДАНС.”  Надписът продължава 

и докато на екран се вижда каш на АЛФА ТВ.  

 

В 21:58:40 ч. е излъчен каш „Новини”, последван от снимка на Д. Г., председател на 

ДАНС, редуваща се със снимки от профила на М. Г. във Фейсбук с оръжие и камуфлажни 

дрехи, на чийто фон се възпроизвежда аудиозапис на разговор по телефона между Г. и В.С.. 

В долната част на екрана е позиционирана „плочка” със следния текст: „Незабавно! ПП 

АТАКА иска оставката на шефа на ДАНС, след позорното освобождаване на     ”. 

Разговорът е със следното съдържание: 

 (ВС): Слушам Ви, да! 

(ДГ): Говорих с министъра на вътрешните работи и той ще Ви се обади също, за да Ви 

каже. Но аз Ви звънкам, за да Ви информирам, какъв е резултатът от решението на 

съдията. 

ВС: Как разбрахте, че той няма да направи нищо опасно, кажете ми това? 

ДГ: Ами такава е оценката, която правят колегите, които са го преследвали. 

ВС: Ако направи нещо опасно, какво ще направите вие, как ще реагирате? 

ДГ: Ами Министерство на вътрешните работи ще предприеме допълнителни мерки… 

ВС: Кога ще ги предприеме? Ако той дойде и заплаши моето семейство, как ще 

предприемете мерки, по какъв начин? 

ДГ: Това Министерство на вътрешните работа ще го направи. 

ВС: Сериозно? Вие наистина ли смятате, че това е сериозен отговор в момента, който го 

давате? Заплашен е народен представител на Република България. Вие ми казвате, че 

смятате, че този кретен, който се държи супер нагло, който заплаши семейството ми, 

няма да направи нищо опасно? Как го гарантирате това, само това Ви питам? 

ДГ: Аз Ви казвам, че ние ще направим всичко, каквото е необходимо… 

ВС: Какво ще направите? Какво ще направите? Опишете ми, какво ще направите, как 

точно ще ме опазите? 

ДГ: Ще наблюдаваме лицето, ще работим с него, за да може да имаме контрол… 

ВС: Значи, ще наблюдавате, ще го следите ли сега къде ще отиде? Сега в  момента следите 

ли го къде ще отиде? 

ДГ: Ще изпълним всичко, което… 

ВС: Какво значи „всичко, което”? Значи, опишете ми го с думи. Опишете ми го ясно. Какво 

значи това сега лицето сте го пуснали? Той в момента отива, въоръжава се и напада 

семейството ми. Вие как предотвратявате това, господин Георгиев, искам да Ви питам? 

ДГ: Ами първо, това са мерки, които трябва да предприеме Министерство на вътрешните 

работи. 

ВС: Кои са мер… А-а, значи вие прехвърляте на Министерство на вътрешните работи… 

Вие кое министерство? Вие какво сте? 

ДГ: Министерство на вътрешните работи… 

ВС: А вие какво сте? Вие сте наблюдатели, така ли? Сеирджии. 

ДГ: Каквото… каквото е необходимо, ние сме го направили. 

ВС: Нищо не сте направили. Значи, Вие до момента сте направили едно нищо, едно голямо 

нищо. И това, което правите, е едно голямо нищо, само това мога да Ви кажа. 

ДГ: Не, не е така г-н Сидеров. 

ВС: Кое не е така, кажете ми, защо не е така? Кажете ми аргументи, защо не е така? 

Кое не е така? 

ДГ: Все пак работим… 
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ВС: По кой начин ще предпазите мен и семейството ми, само това ми кажете? 

ДГ: (мълчание). 

ВС: Г-н Георгиев, от утре започвам да искам Вашата оставка. Ще направя огромен 

скандал. Вие не направихте нищо, за да неутрализирате този тип, който очевидно е 

опасен, който се е снимал с оръжие и вие не направихте абсолютно нищо. Прехвърляте на 

Министерство на вътрешните работи, което до момента не направи абсолютно нищо, 

задържа го 24 часа и сега го пусна. Този човек е опасен и е на свобода. Вие казвате, че нищо 

не можете да направите повече, така ли? 

ДГ: Значи, ние сме предприели абсолютно всички действия, които следва да се 

предприемат. 

ВС: Какви са те? По кой начин вие го неутрализирате… Така… По кой начин съхранявате 

или се грижите за моята безопасност - като български гражданин, не като народен 

представител? 

ДГ: Кажете какви са вашите очаквания? 

ВС: Моите очаквания са да го неутрализирате, да го екстрадирате моментално! Защото 

този човек е опасен, той се е снимал с оръжие и очевидно застрашава (без)опасността на 

моето семейство. Той сега ще дойде, като го пуснахте на свобода, той ще дойде и ще 

застраши моето семейство. Аз как да се отбранявам точно, кажете ми? 

ДГ: Аз не мисля, че това нещо ще стане по този начин. 

ВС: А, Вие не мислите… На какво основание не мислите, как го решихте, че не мислите? 

ДГ: Въз основа на оценката, която колегите са… 

ВС: Ако оценката Ви е грешна, какво ще стане, какво ще стане… Какво ще кажете? 

„Извинявайте, сори, но сбъркахме в оценката”. Така ли ще кажете? 

ДГ: Не, няма да кажем такова нещо. 

ВС: А какво ще стане, ако той излезе от Вашата оценка и дойде и нападне моето 

семейство? Какво ще стане с това? 

ДГ: Добре, сега ще му кажа на министъра да се чуе с Вас, защото все пак, щом на нас ни  

вярвате, изслушайте го и него. 

ВС: Ама не… Какво значи не Ви вярвам? Вие трябва да вършите задълженията си. Вие 

очевидно не ги вършите. Този човек е свързан с тероризъм, с ислямистки организации, 

снима се с оръжие.  Вие не правите нищо по въпроса, прехвърляте на Министерство на 

вътрешните работи… 

ДГ: Няма никаква информация, че е свързан с ислямистки организации… 

ВС: Как да няма? 

ДГ: Ами нямаме такава информация, че е свързан с ислямистки организации.  

ВС: А, нямате такава… 

ДГ: Снимките, които са публикувани и са дадени от него, са със съвсем друг произход. 

ВС: Вярно, сериозно? 

ДГ: Ами такава е информацията… 

ВС: Ако се случи нещо, ако се случи нещо фатално, какво ще направите вие от ДАНС? Ще 

кажете „извиняваме се, но нашата оценка беше грешна, преценихме неправилно”. Така ли 

ще кажете? 

ДГ: Аз лично се доверявам на оценката на колегите. Считам, че след като са работили 

всичките тези години с лица от контингента, който е много по-рисков от този в случая… 

ВС: Вярно, сериозно? 

ДГ: …и са преценявали обективно обстановката, винаги. 

ВС: Сериозно? 

ДГ: Така че се доверявам на оценката, която те в момента… 
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 ВС: Значи Вие в момента… Г-н Георгиев, чуйте ме. Говоря Ви най-отговорно като  човек, 

който се занимава с политика от 15 години. Така. Значи, Вие не направихте  нищо, Вие се 

подигравате с мен и аз ще потърся сметка по всички възможни начини, по които мога. 

Няма да Ви кажа „благодаря”, защото Вие се подиграхте с мен. Моята оценка за Вас е 

нулева, минусова и повече не искам да разговарям с Вас.  

Общо времетраене на видеоматериала: 6 минути и 3 секунди. 

 

По време на всички видеоматериали в лента, позиционирана в долната част на екрана, 

от дясно на ляво преминава текст на един ред („течащ надпис”) със следното съдържание: 

„Органите на властта се подиграха с нападението над .! Суданецът  е на 

свобода, а от ДАНС по никакъв начин не гарантират сигурността на семейство 

Сидерови, както и на служителите на ТВ АЛФА. ПП АТАКА настоява за незабавната 

оставка на  – шеф на ДАНС”, който се трансформира в „Органите на властта се 

подиграха с нападението над Д. С.! Корумпираният съдия от Софийски районен съд  

 пусна на свобода престъпника от Судан . А от ДАНС по никакъв начин не 

гарантират сигурността на семейство С., както и на служителите на ТВ АЛФА. ПП 

АТАКА настоява за незабавната оставка на  – шеф на ДАНС”. 

 

Каш за „Новини” се излъчва от 22:04:46 ч., а снимка на съдия Н. В. на черен фон и 

под снимката бял надпис: „Корумпираният съдия от Софийски районен съд  пусна 

на свобода престъпника от Судан” се излъчва от 22:05:46 до 22:06:07 ч. 

 

АЛФА ТВ разпространява аудио-визуално съдържание вечерта на 6 октомври 2018 г. 

за пътно-транспортен инцидент, който се е случил със съпругата на лидера на ПП АТАКА В. 

С. – Д. С. и суданския гражданин М. Г.. Многократно се показват показанията пред 

телевизионната камера на Д. С. за инцидента; излъчва се и репортаж от 4-то РПУ-София, 

където е задържан М. Г. - след каш за „Новини” в 21:53:44 ч.,; представя се разговор на В. 

С. с Д. Г., председател на ДАНС под формата на аудиозапис по телефона на фона на негова 

снимка на екрана – след каш за „Новини” в 21:58:40 ч.,; също така и черен екран със 

снимка на съдия Н. В. и текст „Корумпираният съдия от СРС  пусна на 

свобода престъпника от Судан” след каш „Новини” в 22:04:44 ч.  

Пътният инцидент с г-жа С.. е представен емоционално в програма АЛФА ТВ, защото 

в него участва съпругата на председателя на партия АТАКА, която партия се явява и 

доставчик на медийната услуга. От инцидента е създадено в програмата своеобразно 

риалити, което придава излишна сензационност на събитието. Постепенно с напредването на 

вечерта, медията надгражда с нови сюжетни линии развитието на случая, без да променя 

емоционалната наситеност и еднопосочни внушения.   

Програма АЛФА ТВ е излъчила аудио-визуално съдържание, което в цялост създава у 

зрителя една напрегната психологическа нагласа, тревожност, притеснение. Използвани са 

различни подходи, които да създадат тази напрегна негативна атмосфера – еднотипна 

музика, черни екрани, стоп-кадри, повторения, субективна камера, определен тип поведение 

от репортерите, изразено недоволство и други.  

В рамките на емисиите новини няколко пъти се съобщава, че властите „се 

подиграват” с Д. С.. Критиките на медията са срещу полицаите, които са на мястото на 

пътния инцидента, те се „държат арогантно”, не дават информация, крият „престъпника”; 

срещу председателя на ДАНС Д. Г., който носи отговорност за борбата срещу терористите и 

който в телефонен разговор със Сидеров смята, че М. Г. няма връзка с ислямски терористи и 
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не носи заплаха за семейството на С.; срещу съдията Н. В., който „позорно” освобождава М. 

Г.. 

Използването на черен екран и бял надпис в екранните изкуства има за функция да 

изостри вниманието на публиката, да отдели епизоди поради времеви разлики, да прекъсне 

сюжета, да поднесе коментари по отношение на излъчваното и т.н. Използването на течащи 

надписи в телевизията най-често се прилага при извънредни новини, когато публиката 

трябва да бъде бързо информирана за събитията. Програма АЛФА ТВ през целия вечерен 

пояс на 6 октомври 2018 г. многократно излъчва течащи надписи по повод на пътния 

инцидент със съпругата на В. С.. Много пъти се показват и черни екрани с коментари – 

изписан текст, а зад кадър звучи монотонна музика.  Поведението на репортерите и на 

Сидеров зад кадър са провокативни.  

Доставчикът ПП АТАКА определя М. Г. като „престъпник”, без още да бъде 

проведен съдебен процес и да има влязла в сила присъда. Гандур е наречен още „кретен”, 

„опасен тип”, „подобни изроди”. 

Съдията Н. В. е окачествен от АЛФА ТВ като „корумпиран”, без да бъде доказано с 

факти подобно твърдение. Работещите в ДАНС и самият председател са наречени 

„сеирджии”-  в разговора по телефона от В. С.. Езикът на омразата се прилага не само 

спрямо чуждия судански гражданин, но и към българските представители на съответните 

власти. Обективният новинарски стил е изоставен за сметка на  субективните коментари.  

Описаното по-горе аудио-визуално съдържание сочи, че в рамките на емисиите 

новини във вечерния пояс във времето между 20 ч. и 24 ч. по АЛФА ТВ на 6 октомври 2018 

г., заедно с фактите по пътния инцидент с Д. С., са излъчени множество едностранчиви 

коментари на събитието, изградени с манипулативни похвати, съдържащи редица негативни 

квалификации – освобождението на Г. е позорно, ДАНС не върши нищо, не може да защити 

семейство С. и репортерите на АЛФА ТВ, полицаите са арогантни, властите се подиграват с 

г-жа С., всеки тъмнокож мъж, снимал се с оръжие в ръце, е ислямски терорист и т.н., с което 

доставчикът на медийни услуги ПП АТАКА, като носещ отговорност за съдържанието на 

медийната услуга, е допуснал новините като информационни факти да не са разграничени 

от коментарите към тях и с това е  

нарушен чл. 17, ал. 6 от Закона за радиото и телевизията.  

 

От така описаното по-горе съдържание, разпространено в програмата на АЛФА ТВ се 

вижда, че новините са реализирани едностранчиво и манипулативно. Думите на М.Г. са 

заглушени с музика и не се разбира неговата версия. В надписите, които се появяват 

периодично, присъства думата „престъпление”, което вменява недоказана с влязла в сила 

присъда вина на М. Г.. Надпис характеризира М. Г.като „изрод”. Предположението на 

репортера на АЛФА ТВ с кого в този момент М. Г. говори по телефона: „Може с наемни 

убийци? Преди малко ми направи знак, че ще ме заколи” умишлено и манипулативно 

внушава на зрителите, че въпросният човек е престъпник. 

В материала Д. С.. използва думи и изрази при описанието на М. Г., които носят 

негативен оттенък, свързан с цвета на кожата му: „тъмнокож мъж, много висок”, който след 

нейна забележка да говори на български „започва да ръмжи”. 

  Репортерът съвсем целенасочено пита полицая възможно ли е М. Г. да е дал рушвет, 

за да го изведат през задния вход, за да може малко по-късно да направи заключението: „Ние 

сме свикнали в България всичко през задния вход да става, по втория начин, с рушвети и 

така нататък” (все едно рушветът е факт).  

В разговор по телефона с председателя на ДАНС Д.Г., Волен Сидеров използва език 

на омразата, като нарича М. Г. „този кретен, който се държи супер нагло”; „тип, очевидно 
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опасен, който се е снимал с оръжие”; „този човек е свързан с тероризъм, с ислямистки 

организации”, нарича ДАНС „сеирджии”, обвинява ги, че не вършат нищо и заявява, че от 

Агенцията са се подиграли с него и заради това ще иска незабавно оставката на г-н Г..  

Видеоматериалът относно съдия Н. В., съдържа недоказано твърдение, уронващо 

авторитета на г-н В. и прави директно внушение, подвеждащо аудиторията.  

Според общоприетото разбиране за добри нрави, употребата на неистини и обидни 

квалификации, езика на омразата, манипулацията, набеждаването и клеветата са 

неприемливи за обществото. 

С разпространението на гореописаните видеоматериали, доставчикът на медийни 

услуги ПП АТАКА не се е съобразил с разпоредбата на ЗРТ, според която при 

осъществяването на своята дейност доставчиците на медийни услуги се ръководят от 

принципа за 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 на Закона за радиото 

и телевизията. 

 

Към акта са приложени следните писмени документи и материали: 2 (два) бр. CD-R 

със записи на част от програма АЛФА ТВ, излъчена на 06.10.2018 г.; Покана за съставяне на 

АУАН с изх. № РД-21-05-00-18/ 18.12.2018 г. + обратна разписка за получаването ѝ; Писмо 

до кмета на р-н Оборище с изх. на СЕМ № РД-21-05-00-18 (18)/ 04.01.2019 г.; Писмо от 

секретаря на р-н Оборище с вх. на СЕМ № РД-21-05-00-18 (18)/ 01.02.2019 г.; Писмо до 

кмета на р-н Оборище с изх. на СЕМ № РД-21-05-00-18/ 06.02.2019 г.; Писмо от секретаря на 

р-н Оборище с вх. на СЕМ № РД-21-05-00-18 (18)/ 02.04.2019 г.; Пълномощно на адвокат 

Миряна Бориславова Сарандева - Такова. 

 

В законоустановения срок не са постъпили писмени възражения, такива не са 

отбелязани и в акта. 

 

След като на основание чл. 52, ал. 4 от ЗАНН проверих АУАН № НД-01-1/ 03.01.2019 

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 връчен на нарушителя чрез общинската администрация на СО – район Оборище.  

 

АУАН е законосъобразен и от материалноправна страна. Предвид липсата на 

възражения от страна на доставчика, които да бъдат обсъдени и безспорния факт, че е 

излъчено съдържание, в което новините като информационни факти са смесени с 

коментарите към тях, а самото съдържание е в противоречие с добрите нрави, поради 

използваните обидни квалификации, манипулации и недоказани твърдения, намирам за 

безспорно установени констатираните в акта две нарушения на ЗРТ. 

 

 

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: 
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НАЛАГАМ на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ АТАКА, ЕИК по БУЛСТАТ: 131458114, 

седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Искър, ул. “Врабча” № 1, представлявана от 

Волен  Сидеров, две имуществени санкции в размер на общо 6000 (шест хиляди) 

лева, в т.ч.: 

- 3000 (три хиляди) лева за нарушение на чл. 17, ал. 6 от Закона за радиото и 

телевизията; 

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

6 на 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 

 

 




