НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ РД-10-30/ 18.10.2016 г.
Днес, 18.10.2016 г., подписаната Мария … Стоянова, председател на Съвета за
електронни медии, разгледах и проверих преписка по Акт за установяване на
административно нарушение № НД-01-32/ 27.06.2016 г., съставен от …, на длъжност
старши инспектор в Съвета за електронни медии, при свидетели на установяване на
нарушението … и …, срещу ПП АТАКА, БУЛСТАТ: 131458114, седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н Оборище, ул. “Врабча” № 1, представлявана от Волен …
Сидеров, ЕГН …, за следното:
На 12.04.2016 г., в гр. София, в административната сграда на СЕМ – бул. “Шипченски
проход” № 69, при наблюдение на програма „АЛФА ТВ” на доставчика на медийни услуги
ПП “АТАКА” е установено следното:
На 30.03.2016 г. по програма „АЛФА ТВ” от 12:01:07 ч. до 12:32:30 ч. е излъчена
обедната информационна емисия новини. Водещата Петя Кузева открива емисията със
следните думи: „Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с новините в 12, новините на
истината, новините на Алфа – телевизията на истината!”. Следва анонс от водещата: „Нови
акции на полицията разкриват мащаба на наркотрафика в България. Двама служители на
полицията са задържани в София. В тях са открити пари и наркотици. Междувременно
стана ясно, че кмет, издигнат от ГЕРБ, се е опитал да пренесе над 24 килограма
метамфетамин през граничен пункт Лесово. Тези случаи за пореден път потвърждават
тезата на партия Атака, че разпространението на наркотици у нас е достигнало огромни
размери”.
Непосредствено след това, в 12:01:46 ч., са пуснати кадри, които илюстрират
новината.
Глас зад кадър: „Окръжната прокуратура в Ямбол привлече като обвиняем кмета на
котелското село Топузево Николай Попов. Той е издигнат от партия ГЕРБ. На гранично
контролно-пропускателния пункт Лесово с лек автомобил Ауди А8 на трасе от България
към Турция, Попов направил опит да пренесе 24 килограма и 162 грама метамфетамин.
Деянието му останало недовършено поради независещи от него причини. Наркотичните
вещества са открити при извършена митническа проверка, съобщава информационното
издание hashtag-bg. За престъплението е предвидено наказание лишаване от свобода в
размер от 10 до 15 години и глоба в размер от 100 хиляди до 200 хиляди лева, както и
конфискация в полза на държавата на превозното средство, с което Попов е пренасял
наркотиците, съобщиха от Агенция Митници. Предстои Окръжната прокуратура в Ямбол
да внесе в съда постоянна мярка за неотклонение задържане под стража спрямо
обвиняемия…”.
Новината е илюстрирана с кадри през цялото време. По време на последното, по-горе
цитирано изречение, от 12:02:31 ч. до 12:02:43 ч., в кадър се вижда следното:
С прахообразно вещество, наподобяващо наркотик, е изписано ГЕРБ. Над буквата Б
има купчинка бяло вещество. Вижда се ръка, която държи банкова карта и подрежда

„коминчета”. В долната част на банковата карта с бели букви е изписано: „ГЕРБ – БЕЛИЯТ
ГЕНЕРАЛ”.
В долната част на екрана има статичен надпис: „/30.03.2016/ Хванаха кмет на ГЕРБ с
24 кг. метаамфетамин”.
Новината завършва: „Досъдебното производство по случая се извършва от
разследващия митнически инспектор при Митница Бургас”.
Новината има основно място сред журналистическите жанрове. Нейните
характеристики са бързина, краткост, неемоционалност, подбор на думи и символи (при
аудио-визуалните услуги – образи и кадри) за описване на фактически обстоятелства.
Разпространените кадри имат оценъчен характер и целят да създадат негативен образ
на един политически субект. Използвайки информационния факт – уличаването на едно
лице, представител на местната власт, в извършване на престъпление, се внушава, че
партия ГЕРБ като цяло пряко е обвързана с трафика на наркотици.
С описания репортаж, включен в обедната емисия новини на 30.03.2016 г., се изгражда
негативен образ на един политически субект, официално регистриран и участващ във
всички избори за органи на управление, ползващ се с високо доверие, според
социологически проучвания. Чрез използването на „белия прах” (символ на наркотичните
вещества), на кредитна карта с надпис „ГЕРБ – БЕЛИЯТ ГЕНЕРАЛ”, се насочва крайно
отрицателното отношение на обществеността към този „бич” на съвремието срещу
политическа партия ГЕРБ и по този начин се внушава политическа нетърпимост към нея,
членовете ѝ и симпатизантите ѝ.
С разпространението на описаното по-горе съдържание в обедната информационна
емисия новини в програма „Алфа ТВ”, доставчикът на медийни услуги ПП Атака е
допуснал създаване и предоставяне за разпространение на предаване, внушаващо
политическа нетърпимост, с което е
нарушил чл. 17, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията – в частта „предавания,
внушаващи политическа нетърпимост”.
Към акта са приложени следните писмени документи и материали:
1. 1 (един) бр. CD със запис на част от програма “АЛФА ТВ” (обедната емисия новини
от 30.03.2016 г.);
2. Снимка с кадър от обедните новини;
3. Покана за съставяне на акт за установяване на административно нарушение изх. №
НД-02-19-00-117/ 17.06.2016 г. + обратна разписка за получаването ѝ;
4. Писмо до кмета на СО – район Оборище изх. № НД-02-19-00-117/ 29.06.2016 г.;
5. Писмо от кмета на СО – район Оборище вх. № НД-02-19-00-117/ 10.08.2016 г.;
6. Пълномощно рег. № 4395/ 27.07.2016 г. на нотариус Веселина Връблянска.
Срещу съставения акт не са постъпили писмени възражения. В АУАН, в графа
„Възражения на нарушителя” е вписано „Има”, но мотиви срещу констатациите в акта не са
изложени.
След като на основание чл. 52, ал. 4 от ЗАНН проверих АУАН № НД-01-32/
27.06.2016 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 по реда на чл. 40, ал. 2 от ЗАНН и връчен чрез
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общинската администрация на СО – район Оборище на лице, което е редовно
упълномощено да представлява партията във връзка с получаване на конкретния акт.
АУАН е законосъобразен и от материалноправна страна. С изработването и
излъчването на колажа с името на партия ГЕРБ, изписано с бял прах, и банковата карта с
надпис „ГЕРБ – БЕЛИЯТ ГЕНЕРАЛ” е целен именно ефект на създаване на отрицателно
отношение към политическия субект ПП ГЕРБ. Новината за уличено в опит за
разпространение на наркотични вещества лице – представител на местната власт, е
използвана, за да се създаде съвсем друго внушение – нетърпимост към политическата
партия, чийто представител е това лице, като е поставен знак на равенство между неговите
действия и ПП ГЕРБ.
С оглед горното и предвид липсата на възражения, които да бъдат обсъдени, намирам
констатираното с АУАН № НД-01-32/ 27.06.2016 г. нарушение за безспорно извършено.
Предвид изложеното 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:
НАЛАГАМ на ПП АТАКА, БУЛСТАТ: 131458114, седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н Оборище, ул. “Врабча” № 1, представлявана от Волен …
Сидеров, ЕГН …, имуществена санкция в размер на 3000 (три хиляди) лева за
нарушение на чл. 17, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, в частта „създаване и
предоставяне за разпространение на предаване, внушаващо политическа
нетърпимост”.
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 СЕМ
МАРИЯ СТОЯНОВА

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 СЕМ
МАРИЯ СТОЯНОВА
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