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НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

№ РД-10-125/ 10.11.2015 г. 

 
 Днес, 10.11.2015 г., подписаният Георги Лозанов ……, председател на Съвета за 

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

административно нарушение № НД-01-169/31.08.2015 г., съставен от ………, на длъжност 

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

нарушението ……… и ………, срещу ЕВРОКОМ – НАЦИОНАЛНА КАБЕЛНА 

ТЕЛЕВИЗИЯ ООД, ЕИК 121761999, със седалище и адрес на управление: София 1000,  р-н 

Възраждане,  бул. Т. Александров № 17, представлявано от ..............., ЕГН …, за следното: 

На 08.06.2015 г. при извършване регулярен мониторниг по график на запис от 

Интегрираната система за мониторинг на СЕМ, на предаването “PSYCHOдиспансер” – 

Предаване за масовата психоза, излъчено на 06.06.2015 г. от 18:30:30 ч. до 19:09:39 ч. по 

програма “Евроком” на доставчика на медийни услуги ЕВРОКОМ – НАЦИОНАЛНА 

КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ ООД, е установено, че в предаването е включено следното 

аудиовизуално съдържание, внушаващо нетърпимост между българи и роми: 

18:30:54 Водеща Албена Вулева: Днес ще си говорим за циганите. Ей така, да не останем 

по-назад от всички, които тия дни си говорят само и единствено за циганите. /.../ По 

принцип за циганите каквото и да кажеш, все ще е малко. И когато и да го заговориш, все 

ще е късно. Но по-добре късно, отколкото никога. Та да видим какво правят циганите по 

нашите географски ширини тия дни. По Нова телевизия ги даваха да викат “българите на 

кайма”. / откъс от репортаж на Миролюба Бенатова – Нова телевизия от ромския квартал 

от Сливен – деца викат срещу българите, а мъжки глас зад кадър: “Айде, напуснете квартала, 

да не взема патлака./  Те сега по Нова телевизия много се заеха някак изведнъж някак така 

с циганския проблем, откакто двама от водещите им отнесоха глоба от Комисията за 

защита от дискриминацията поради някакъв си цигански лаф. Иначе не им пречеха 

циганите, нито Комисията за защита от дискриминацията им пречеше. Ама то на чужд 

гръб и сто тояги са малко, а като опре ножа или друго до собствения гъз и започваш да 

виждаш света под друг ъгъл – от 90 градуса, примерно – и пак с розовите си очила и 

прашки. /видео – Нова телевизия “Здравей, България” – Ани Цолова, водеща: Един репортаж 

на Миролюба Бенатова, излъчен в “Дикофф” в неделя, разбуни духовете, не просто заради 

репликата на едни деца – репортажът е заснет в  ромската махала в Сливен, - не просто 

заради репликата на едни деца, които казват “българите на кайма”, а заради многото 

въпроси, които си задаваме ежедневно. Виктор Николаев, водещ: - Всъщност основната, тази 

реплика, макар и да поставя много други въпроси над нея и около нея, провокира около нея 

голяма дискусия из социалната мрежа. Какво от тази реплика “българите на кайма”, 

всъщност е по-голям проблем и въпрос? Миролюба Бенатова: Всичко е по-голям проблем от 

една реплика на деца. Но тази реплика е показателна – първо че никой не спря тези деца с 

часове да говорят глупости”/ 

18:32:42 – Албена Вулева : /.../ Сега да видим бай Мангал и има ли той почва у нас. И 

случайно ако има, какво прави той на тая почва. Дали е полезен, с какво допринася, как 

се отнася той към тая почва и въобще за какво са ни на нас циганите. И ако случайно не 

ни трябват, то как, аджеба, да се отървем от тях?    
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/ видео  – спец ефект – неприлични движения, сексуални пози, мъж задава въпроси на гей от 

ромски произход, който проституира – Айше от София/ Водеща Албена Вулева: В Европа, 

например, под формата на Европейски съюз много ги обичат. Ама като им ги пратят като 

гастарбайтери, им висят като воденичен камък на социалната система и ни ги върнаха с влак. 

Даже самолет не им наеха, представете си какви гнусни расисти и дискриминатори са тия от 

Европейския съюз. Иначе със съвет винаги са готови да ни помогнат и даже изпращат средства 

по еврофондове - перат пари очевидно, то друго логично обяснение за това няма – за 

интеграция на мангалите в нашето като цяло не особено мангалско общество. /кадри от 

новинарски емисии на телевизия “Евроком” - ромски квартали, ромки с деца на ръце, ромски 

деца, роми пред сградата на Президентството, безпризорни кучета по градски улици, ромски 

сватби , кадри от пазар на ромски жени – надписи “Роми на протест срещу етническото 

разделение”, “От ромската общност внесоха писмо до НС и Президентството”./ Водеща 

Албена Вулева текст зад кадър: – Сега например, светнали мангалките що е то протест и 

ги научили да си отстояват правата чрез именно тази форма на гражданска активност за 

осъществяване на обществен натиск върху институциите. 100% това нещо е забъркано с 

дългия крив пръст на Европейския съюз и техния придворен шут тук български или 

хелзинкския комитет. Сам мангалът не би се сетил.   Решили, моля ви се тия от Европа да 

ни ги струпат мангалите на централния площад в знак на отмъщение, че преди години 

едно ромско родно мангалско семейство си бе опънало катуна пред двора на кралицата ли 

беше, пред Айфеловата кула ли беше. Та какво разбирам аз, докато избягвам жълтите 

павета да не би да налетя на Роско Плевнелиев и да не се сдържа да не му забия един 

цигански шамар. Те, циганите, лично се занесли да раздават шамари   малко, след като им 

раздали помощите в размер на 1100лв. Ромки на стачка пред Парламента: – “Не сме 

кучки и не раждаме кученца” – чета тъжно заглавие в пресата. Мен ако питате, още 

първата част на това изявление е спорна. Доста дебати се искат по въпроса  кучки ли са 

или не са кучки циганките. Зависи по коя линия ще правим сравнението. Ако е по брой 

приплод, те раждат на година – общо взето точно толкова колкото и всяка кучка, 

избегнала кастрация и неползваща контрацептиви. Относно сравнението на малките 

мангалчета с кученца, също има много какво да се каже. Какво прави една кучка, като 

роди малките си?  Грижи се за тях. Какво прави мангалката? Чуди се как да ги пробута 

на държавата. Малките кученца можеш, освен това, да ги продадеш. А можеш ли да 

продадеш циганчетата? За пазара на ромски булки също сме чували. Така че, да не лаят 

много, бих казала аз. /репортаж ромска сватба и репортаж от протеста пред 

Президентството, в който са участвали и българи. Изявления на участници в протеста за 

причините, които са го предизвикали и целите на протестиращите/ 

18:43:43 – Водеща Албена Вулева зад кадър – Но да видим ние проблема в дълбочина. От 

етноса се обиждали, че ги наричат цигани. Близо 40 жени от ромски произход се събират 

пред Парламента, за да протестират. Първо, в това заглавие, в този текст, не се уточнява 

от кой етнос именно са излезли да протестират. Подозирам, че редица редакции в 

страната сега са в уплах как именно да  назоват мангалите, та да избегнат глоба. Не може, 

обаче, да им викате и “етноса”, защото етноси има много, а мангалите са уникални по 

своята същност и цигания. Лошо впечатление прави малобройността на протестната 

проява. /В кадър – плакат “Български хелзинкски комитет”, “Анти-български Хелзинкски 

комитет  /.../ Сега от толкова цигански махали в България едва смели 40-тина мангалки 

да протестират. За какво им ги дават тия пари от Европа на това БХК-а не зная просто. Много 

некачествено усвояване на еврофондовете. Ще връщате пари, ей, и кръв ще повръщате. По-

активно, да не ви отнемат циганите като контингент. Да видите цигански протести какво 

е. За нищо не стават тия НПО-та у нас, ама за нищо. Двама мангала не могат да 

организират. /.../ Срещу какво протестирали наскърбените ромки? Против изказването на 

депутата Валентин Касабов от Патриотичния фронт, който  нарекъл малцинството 

човекоподобни и полуживотни. /Статични портрети на Валентин Касабов/ Вие тоя депутат 

виждали ли сте го? Моля да го погледнете хубаво. Не ви ли се струва, че той самият е от 
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боята, от етноса, както са се изразили колегите да не ползват думата цигани? /кадри с 

Ангел Джамбазки – от новинарска емисия на телевизия Евроком с надпис “Ще пие ли кафе 

Ангел Джамбазки с имамите от Пазарджик, статичен кадър с Валери Симеонов/ /.../ Водеща: 

Сега се връщаме на патриотичния фронт и разглеждаме детайлно фронтовата линия. 

Валери Симеонов – този образ как ви се вижда? От етноса или не? /кадри с простряно 

пране зад ограда от метални пръчки, мъж върху изграждащ се покрив с бутилка в ръка/ Я, да 

видим сега колко маймуни могат да увиснат на циганския клон? Както помните, 

започнахме с въпроса – “трябват ли ни циганите и ако да, то за какво”.  Оказва се, че ни 

трябват и още как. Че ако ги няма циганите, на какво ще си упражняват патриотизма 

патриотичните фронтове и други дългогодишни кандитат-патриоти с ниска патриотична 

успеваемост? /Репортаж на ТВ “Алфа”, излъчен в новини на ТВ Евроком, за изборните успехи 

на ББЦ и лидера Николай Бареков сред циганските махали – надпис “Цигани и помаци 

изпратиха Бареков и “националиста” Джамбазки в ЕП/.  

18:49:29 – Водеща зад кадър: С чии права ще се захванат правозащитните организации, 

кого ще съди Комисията за защита от дискриминация, ако ги няма циганите да се 

обиждат и ако ги няма националпатриотите да ги обиждат от парламентарните трибуни? 

Вместо с един-единствен законопроект да решат циганския въпрос из корен, 

задължителна трудова повинност, задължително образование, помощи само на работещи 

и образовани, химическа кастрация след  второ дете или ако не искат, високи такси за 

възможността да се плодят до безкрай. Приемат се нужните законодателни промени и ето 

ти на края на КЗД, БХК и други трибуквия. Ама не щат, бе, то по избори, то за 

популистки цели, то за проституция, за точене на еврофондове – за какво ли не, ги 

употребиха тия мангали.  Даже вече започва да ми става жал за тях. Ще взема да иззема аз 

функциите на БХК и всичките патриотични фронтове, с ВМРО-тата заедно, и да ги 

оправя тия цигани. Да ги вкарам в релси набързо. Поне като ще се борят за правата си, да 

вземат верно да се преборят за нещо свястно и повече от смръдливи колиби, незаконен 

строеж и милиони наплодени мангалчета с влошен здравословен статус. /кадри на 

В.Касабов и В.Симеонов, кадър с Петър Москов/ Но стига съм си издавала бъдещите 

творчески планове – да се върнем към настоящето – тъжното, черно настояще в лицата на 

патриотичния фронт Касабов и шефа му Симеонов, които един вид скочиха срещу свои и 

създадоха вътреетнически конфликт, наричайки хора от същата боя като тяхната 

човекоподобни полуживотни.  Абе, забелязвам, че циганите много обичат да се наричат 

помежду си цигани. Даже да се обиждат на цигани. Колкото по-мургав е един политически 

представител, толкова повече се ангажира със смели и дръзки изказвания към мангалите. 

Сега се сетих, че и лилавият ни здравен министър и той беше скочил на братята си. 

/обозначен рекламен блок/ 

18:55:57 – Водеща Албена Вулева зад кадър: Да видим, обаче, какво са се разпенявали така от 

Патриотичен фронт и защо са иззели риториката на Магда Ташева така нахално и направо 

плагиатски. Ромките-протестъри били обидени от речта на народния представител 

Касабов и са категорични, че ги определя като кучки, които раждат кученца. Ромките се 

обиждат и на обръщението “циганки”, тъй като в България това било обида и се 

свързвало само с идиома “циганска работа”.  А за идиома “хубава работа, ама българска” 

забравиха ли?  /.../ Те се определят като българи от ромски произход.   А можеше да се 

определят спокойно като роми от български произход, което ми се струва дори и   ...чески 

по-издържано. Жените дори съжаляват, че в циганската махала в Сливен 7-годишните 

циганета скандирали “българите на кайма, българите под ножа”. /кадри от репортажа на 

М.Бенатова – Нова телевизия, “Дикофф” – ромски деца скандират цитираните фрази, а 

мъжки глас зад кадър заплашва телевизионния екип “Айде, напуснете квартала, да не 

взема патлака”/  Водеща зад кадър: Дори съжалявали... Господи! Каква съвест, какво 

самосъзнание! А жените съжаляват за пресни случаи, обнародвани в социалната мрежа 

Фейсбук за българин пребит зверски  от група роми. /водеща зад кадър чете текста от 
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Фейсбук, в кадър се показва текстът и снимки на обезобразеното лице на българина, лишен от 

обезщетение от прокурорката по делото, защото побойниците били безработни и цигани/  

18:58:28 – Водеща Албена Вулева зад кадър: Него го игнорират, а ромските кучко-майки 

никой не ги игнорира. Ей на, по всички медии са всичките 30 мангалки накуп с техния 

грандиозен протест на обидата, че са им казали, че са  циганки, като че ли преди това те 

не са го знаели. Според тях, циганките, не би трябвало да се насажда омраза сред етносите, 

тъй като живеем в една държава. А когато опре да си плащат тока, забравят, че живеят в 

тая държава и че трябва да работят, учат и данъци да плащат. Юлиан Ангелов отново от 

Патриотичния фронт пък ги контрирал пред БТВ и ги попитал защо не пишат писма 

срещу циганските барони до Народното събрание, както и за факта, че 12-годишни деца от 

етноса им стават майки и бащи. А я да запитаме ние Юлиан Ангелов от Патриотичния фронт 

като един така прохождащ политик какво така мисли да направи лично той по въпроса, че 

12-годишни раждат и се плодят и въобще сексопрактикуват. Имаме ли ние 

законодателство в тая държава по този въпрос?  Нямаме ли? И ако случайно нямаме, 

защо нямаме и какво точно е направил лично той и Патриотичният фронт, освен да 

гостува в БТВ и да пита изземвайки ролята на водещата там? Не искам да чувам глупави 

въпроси от политици. Все ми е тая от какъв фронт и от кой килер са излезли. Ако нещо не 

е наред, поправете го. Това е ваша работа. Ако някой ражда на 12, въведете закон да 

спрете това. Ако има цигански барони в  Народното събрание или ако има нужда някой да 

пише писма до тях, то моментално прекратете тази порочна практика. Да не се зачоплим 

много детайлно във вашата лична парламентарно-политическа дейност и как вие именно си 

отработвате трудовото възнаграждение. Усещам, че в тая държава от мангал до политик 

разлика няма и всичкото това паплач работи само под ударите на пръчката. Ами да им я 

осигурим – боят възпитава. Ето, наскоро четирима потрошиха ром, който хвърлял камък 

по куче. /чете материал от интернет за този случай/ 19:00:45 Водеща Албена Вулева: 

Сигурна съм, че след този инцидент няма и да си помисли този ром да хвърля повече 

камък по куче. Обаче има и друго интересно в тази новина. Пак ще се върна на лилавия 

ни здравен министър и въжделенията му за някакви мистериозни 7 бона за здравни права, 

та ако не си внесем те, ще ни лекуват само, ако сме умрели. Така де, ще направят някаква 

имитация, че правят опити да ни върнат към жалкото ни съществуване. /.../ И това ще 

играят само срещу 7 бона. /кадри с празнуващи роми/ Без пари ще ни оставят да мрем като 

кучета. А после се намират още цели 30 обидени ромки, че били ги сравнили с кучета. Ей, 

мангалки, ако са ви сравнили с кучета, значи са ви сравнили с българите. Радвайте се на 

комплимента. Я да видим любопитния и прелюбопитен факт от новината за бития, но не... 

ром. /.../ От почти сигурна смърт са го спасили, за жалост, роднини, намирали се наоколо 

в този момент. Той е здравно неосигурен, но в болницата му оказали помощ, въпреки 

това. Какво е това сега искам да попитам аз. Ромът нещо повече ли е от българина, та 

него без здравни права може, без 7 хиляди може – българите – не. Какво е това, бе, лилав 

здравен министре? Да дойдем и ние, българите, пред Парламента, що ли! Да те 

реформираме и тебе като оня с камъка и кучето! Знаеш ли как бързо ще се изсвестиш, като 

заживееш втори живот, ама само ако има здравни вноски и те върнат към него. Докога тия 

мангали ще са с привилегии тук, искам да попитам. И няма ли това някаква връзка 

цялото това покровителство и закрила с мангалския изглед на повечето ни политици? 

/Видео – ромска сватба/  

19:02:57 – Водеща Албена Вулева в кадър: Обаче за трийсет години научно и на практика 

се доказа, че тази интеграция не работи. Като процес е неприложима спрямо циганина. 

Циганите не подлежат на интеграция или поне не на такава, предлагана от Европейския 

съюз. Защото по времената на бай Тошо бай Мангал беше интегриран прекрасно в 

чистотата и цареше перфектна чистота и хигиена. Бай Мангал си пазеше чистичко - не 

цапаше, не лапаше, спазваше хигиена на живеенето и на общуването. Нямаше никаква 

циганска престъпност, странна свръхраждаемост и други цигански епидемии. И циганска 

сеч нямаше и сега нямаше да има и злоба за Ани Цолова и Виктор Николаев воедно с 
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многострадалната Нова телевизия /.../. Въобще  като става дума за пари или власт, такива 

образи изскачат от дупките си, че направо се чудиш досега къде са седяли. Ей на, сега чета, че 

Ангел Джамбазки, за когото не съм много сигурна към настоящия момент към коя именно 

политическа сила се е ориентирал, бил решил да яхне вълната и да блесне с оригинална идея за 

закриването на Комисията за закрила от дискриминацията. /Статични кадри и видео с Ангел 

Джамбазки/ Водеща зад кадър: “Продължаваме да смятаме, че тази абсолютно ненужна 

Комисия за защита от дискриминация трябва да бъде закрита”. Това е заявил в Добрич 

евродепутатът и заместник председател на ВМРО Ангел Джамбазки, коментирайки 

реакцията на комисията към Ани Цолова и Виктор Николаев заради употребата на 

думата “цигани” в преглед на печата. /Статични кадри на А.Цолова и В.Николаев с надпис 

“Кой насърчава езика на омразата? И кой има полза от него?”, на Ангел Джамбазки в 

студиото на Нова телевизия, от заседания на КЗД, предизборни изяви на Н.Бареков, 

А.Джамбазки до знамето на ВМРО/ Водеща зад кадър:  Да се неначудиш как и защо са му 

толкова пък близки на тоя Ачо именно Ани Цолова и Виктор Николаев и защо с такава  

самоотверженост, скрит зад дебелите стъкла на диоптричните си очилца не бранеше 

честта и правата на други граждани, пострадали още по-нелепо от същата тази комисия.  

Направо оставам с впечатлението, че очаква да бъде поканен за гост в сутрешния блок на Нова 

телевизия. По думите на Ачо в тази абсолютно ненужна държавна администрация, в която са 

намерили работа хора, чието поведение е абсолютно тенденциозно и избирателно и това, което 

се опитват да направят е да ни внушат какви думи да използваме, това ням как да се случи, 

подчертал бил той, явно напълно неинформиран, че именно това се случва и още как, че и 

години наред. Доста позорно е, Ачо, да си хем заместник председател на ВМРО, хем 

евродепутат, пък това да не го знаеш и да го научиш едва по повод на Ани Николаева и Виктор 

Цолов или както там бяха. Освен това ще трябва да добавя, че именно твоята реакция е 

абсолютно тенденциозна и избирателна, т.е. и ти си абсолютно ненужна администрация 

партийна и европарламентарна, щом скачаш само при такива медийни и изгодни за автопиар 

случаи, а иначе седиш кротко като градинско джудже. Комисията за защита от 

дискриминацията дерибейства открай време. И дори в самото ти изказване е зле конструирана, 

като намира опорна точка само и единствено в случаи на Цолов и Николаева. Уволни Пиара си 

първо, после си подай оставка или просто се оттегли с наведена глава. Според Джамбазки 

думата “циганин” не била обидна, продължава информационният материал /.../ Опитват 

се на вас, на вас, медиите, да ви налагат да използвате думата “ром”. Това е абсолютна 

наглост и либерална диктатура, категоричен бил той. Да се чудиш защо не го виждам аз тоя 

Ачко по своите лични процедури със същото това КЗД, които се водят срещу мен вече втора 

година. /.../ Ачко, Ачко, не ти минават циганските номера, очилатко /.../.  Бахти тайминга, 

тая комисия отрови живота на милиони българи. Гавреше се години наред с всеки, който 

не е мангал, турчин или поне някакъв окаян бежанец и тоя мълча като гъз, а сега, понеже 

има малко така медиен шум, става дума за лица от централна телевизия, веднага се 

сетила Мара да се побара, да търси кусурите на Комисията за защита от 

дискриминацията. Ама айде, не така елементарно, Ачко, да не се излагаме.  Стига ти резилът с 

България без цензура, малко ги усещат тия неща. Сега разбираме, че е далече от реализация 

мечтата ти за бляскава политическа кариера и облика на уважаван революционер-общественик, 

ама точно тая по попревтасала реакция с КЗД няма да те издигне особено. Даже отвратително 

изглежда това актвиизиране на задните пластове само в случаите, когато светнат репортажните 

лампи на медиите. Някак грозничко стои. Или се борите за нещо принципно постоянно, или си 

оставате търсачи на слава без покритие и уважение.  Иначе закриването на Комисията за 

защита от дискриминацията, разбира се, е наложително и най-вече, би оказало един 

поучителен ефект върху разни малцинствени и недотам етноси, партийни структурки и 

тази и друга верска основа. Че опитите им да се качат на главата на българина, 

използвайки нарочно създадени за целта институцийки, няма да мине. И повярвайте ми, за 

едните им с някакви си Ани и Виктор са възможно   най-бледата им проява на неуместно 

поведение и най-семплата форма институционален тормоз, който оказват върху 
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българщината като цяло, свободата на словото, а най-вече с неадекватните си и дори, бих 

казала, неморални актове погазват и потъпкват всякакви наченки именно на равенството 

между раси, етноси и изповедания, давайки отявлен приоритет на определени интереси. 

Така че с две думи бих определила съществуването на тази комисия като един инструмент за 

създаването на благоприятна среда за виреене на определени неправителствени структури и 

групи от населението, които традиционно и тенденциозно злоупотребяват с права и са успели 

да си извоюват безнаказаното заобикаляне на закона и употребата на редица правни норми в 

ущърб на правото и на правдата и на обществото.          

        Описаното аудиовизуално съдържание включва множество обидни думи и изрази, с които 

се накърнява достойнството на представителите на ромската етническа група и се създава 

обидна среда по отношение на тях: 1. Обидното прозвище “мангал” е употребено 25 пъти в 

интервал от 29 мин. В разговорната реч, за разлика от речниковото значение, думата „мангал/и“ 

е жаргонно обозначение за принадлежащите към ромския етнос лица. Общоизвестен е 

нарицателният и негативен характер на епитета, а използването му по презумпция има за 

последица накърняване на достойнството на субектите от етническата група и създаване на 

обидна среда по отношение на тях; 2. Ромките и техните деца са наречени “кучки” и “кученца”,  

“ромските кучко-майки” 3. Ромките са сравнявани с кучки: “Доста дебати се искат по 

въпроса  кучки ли са или не са циганките. Зависи по коя линия ще правим сравнението. Ако е по 

брой приплод, те раждат на година – общо взето точно толкова колкото и всяка кучка, 

избегнала кастрация и неползваща контрацептиви”. 

В предаването са цитирани явления и отделни случки, които противопоставят българи и 

роми: 1. Различно третиране на българи и роми от страна на здравната система “Ромът нещо 

повече ли е от българина, та него без здравни права може, без 7 хиляди може – българите – 

не”; 2. Различно третиране на българи роми по отношение на плащането на сметките за тока; 3. 

Цитираният случай с българин, пребит от роми, чиято жалба не е удовлетворена в съда: “Него 

го игнорират, а ромските кучко-майки никой не ги игнорира”; 4. Повторенията на откъса от 

репортажа на М.Бенатова с малките роми, които скандират срещу българите. 5. Коментарът на 

водещата за дейността на Комисията за защита от дискриминация: “тая комисия отрови 

живота на милиони българи. Гавреше се години наред с всеки, който не е мангал, турчин или 

поне някакъв окаян бежанец и тоя мълча като гъз.” 

Водещата прави обобщения по адрес на целия ромски етнос: “Циганите не подлежат на 

интеграция или поне не на такава, предлагана от Европейския съюз”,   

В предаването се среща пряко подтикване към физическа разправа и насилие спрямо 

ромите:  “И ако случайно не ни трябват, то как, аджеба, да се отървем от тях?”; “Вместо с 

един-единствен законопроект да решат циганския въпрос из корен, задължителна трудова 

повинност, задължително образование, помощи само на работещи и образовани, химическа 

кастрация след  второ дете или ако не искат, високи такси за възможността да се плодят до 

безкрай”;  “Усещам, че в тая държава от мангал до политик разлика няма и всичкото това 

паплач работи само под ударите на пръчката. Ами да им я осигурим – боят възпитава.”   

 

       С излъчването на описаното аудиовизуално съдържание доставчикът на медийни услуги 

ЕВРОКОМ – НАЦИОНАЛНА КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ ООД е допуснал разпространение на 

предаване, внушаващо етническа нетърпимост,  

с което е нарушил чл. 17, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, в частта предавания, 

внушаващи етническа нетърпимост. 

 Към административнонаказателната преписка са приложени следните документи и 

материали: DVD със запис на предаването “Psychoдиспансер”, излъчено на 06.06.2015 г. от 

18.30 ч. до 19.09 ч. по програма „ЕВРОКОМ“, покана за съставяне на АУАН.    

Отправена е покана до доставчика, негов представител не се е явил в СЕМ. Актът е 

съставен в отсъствието му. Предявен е и е подписан чрез общинската администрация на район 

Възраждане. В законоустановения срок не са постъпили възражения. След проверка на 

административнонаказателната преписка, намирам, че производството е протекло в 
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съответствие с изискванията на ЗАНН – АУАН е съставен в рамките на предвидения давностен 

срок и съдържа изискуемите от закона 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. По отношение на материалния 

закон, приемам, че е налице нарушение на забраната, доставчиците на медийни услуги да не 

допускат създаване и разпространение на предавания, внушаващи етническа нетърпимост. 

Предвид изложеното и след като проверих Акт за установяване на административно 

нарушение № НД-01-169/31.08.2015 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 ЕВРОКОМ – НАЦИОНАЛНА КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ ООД, ЕИК 

121761999, със седалище и адрес на управление: София 1000,  р-н Възраждане,  бул. Т. 

Александров № 17, представлявано от ..................., имуществена санкция в размер на 3 000 

(три хиляди) лева за нарушение на чл. 17, ал. 2, в частта предавания, внушаващи 

етническа нетърпимост 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 НАП/ЧСИ за 

предприемане на действия за принудително събиране по реда на ДОПК. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА С Е М 

ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ 


