
 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

№ РД-10-11/ 19.05.2022 г. 

 
Днес, 19.05.2022 г., подписаната Соня … Момчилова, председател на Съвета за 

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

административно нарушение № НД-01-7/ 21.04.2022 г., съставен от …, старши инспектор 

в Съвета за електронни медии, при свидетели на установяване на нарушението … и …, 

срещу ФОНДАЦИЯ АЛФА 2018, ЕИК: 176814045, седалище и адрес на управление: гр. 

София 1164, р-н Средец, пл. „Славейков“ № 4А, представлявана от Волен Николов Сидеров 

– управител, за следното: 

 

На 02.03.2022 г., на 04.03.2022 г. и на 17.03.2022 г. в Съвета за електронни медии 

(СЕМ) са постъпили писма от зрители, представляващи сигнали срещу излъчено съдържание 

по телевизионна програма АЛФА ТВ/ ALFA TV, определено като „редовни и целенасочени 

излъчвания, които разпространяват руска пропаганда“ и такива, които „фалшифицират 

фактите за руската агресия в Украйна“ и разпространяват твърдения, че „Украйна не е 

държава и няма никаква инвазия“. 

 

На 21.03.2022 г., в административната сграда на Съвета за електронни медии – гр. 

София, бул. „Шипченски проход” № 69, при извършване на мониторинг от Интегрираната 

система за мониторинг (ИСМ) на СЕМ на програма АЛФА ТВ/ ALFA TV на доставчика на 

медийни услуги ФОНДАЦИЯ АЛФА 2018, излъчена на 28.02.2022 г., е установено следното:  

        

На 28.02.2022 г., от 12:00:19 часа до 12:20:03 часа, по телевизионна програма АЛФА 

ТВ/ ALFA TV е излъчена емисия Новини. В рамките на така структурирания новинарски 

блок, във времевия отрязък 12:03:08 – 12:11:39 е излъчен материал, озаглавен „Украйна не е 

регистрирана в ООН. Къде е инвазията?“. В хода на изказването си журналистът Волен 

Сидеров поставя въпроса за статута на Украйна, като се базира на изказване на Генералния 

секретар на ООН в периода 2007 – 2017 година Бан Ки-Мун. Изложената теза, че държавата 

Украйна не е призната и не е суверенна не е подкрепена с факти и доказателства. 

Доставчикът показва единствено статичната снимката на Бан Ки-Мун; превъртането на 

статия от интернет страница и изписания на екрана текст на изказването на Бан Ки-Мун, 

който е заглавие на статията „Генералният секретар на ООН: Украйна не е регистрирала 

границите си, няма как да има нарушения според международното право“. В допълнение не е 

цитиран и източникът на информация за съответното твърдение, което след справка с 

официалната страница на агенция Франс Прес и нейната програма за проверка на 

съдържание се оказва неточно. 

 

АУДИО ВИДЕО 

12:03:09 – Волен Сидеров:  

- Последните два дни, ние с вас следим 

всичко, се говори за инвазия, нахлуване, 

агресия и прочие в независима и суверенна 

държава. Сега ще поставя един въпрос, 

който ще прозвучи парадоксално, ще 

подскочат доста нашенски папагали и 

Близък план на говорещия журналист Волен 

Сидеров и надпис по хоризонтала на екрана 

„УКРАЙНА НЕ Е РЕГИСТРИРАНА В ООН. 

КЪДЕ Е ИНВАЗИЯТА?“ 
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невежествени хора, които всъщност не 

знаят какво е казал генералният секретар 

на ООН. Не е някой минувач тука по 

„Славейков“. Генералният секретар на 

ООН на заседание на Съвета за сигурност, 

което се е провело на 7.4.2014-та година. 

Значи превратът в Киев вече е направен, 

референдумът в Крим е направен и в 

Съвета за сигурност на ООН се поставя 

въпросът за това дали е анексия, дали 

Крим е взет, дали има там референдум, 

дали това е законно, международното 

право нарушено ли е и така нататък. И 

изведнъж става генералният секретар 

тогава на ООН 

12:04:09 – той е кореец по произход - Бан 

Ки-Mун се казва, той е генерален секретар 

на ООН от 2007 до 2017-та година, цели 

10 години, не е случаен човек, аааа 

дипломат от кариерата с международен 

авторитет и така нататък 

Статична снимка на Генералния секретар на 

ООН в периода 2007-2017 г. Бан Ки-Мун и 

надпис по хоризонтала на екрана 

„УКРАЙНА НЕ Е РЕГИСТРИРАНА В ООН. 

КЪДЕ Е ИНВАЗИЯТА?“ 

12:04:25 – Той става тогава, значи датата 

е 7-ми 4-ти, 7 април 2014-та и казва 

следното нещо. Той казва, че  

Близък план на журналиста Волен Сидеров 

и надпис по хоризонтала на екрана 

„УКРАЙНА НЕ Е РЕГИСТРИРАНА В ООН. 

КЪДЕ Е ИНВАЗИЯТА?“ 

12:04:35 – Украйна не е кандидатствала за 

регистрация на граници от 91-ва година, 

когато се е обявила за независима, ето 

това е самият текст. А така че всъщност 

тяяяя не може да се…, тя не съществува – 

държавата Украйна не съществува, казва 

Екранна снимка на интернет страница и 

надпис: „Генералният секретар на ООН: 

Украйна не е регистрирала границите си, 

няма как да има нарушения според 

международното право“. 

12:04:51 – буквално генералният секретар 

на ООН Бан Ки-Mун. Значи това е 

удивително, това е сензационно, това 

е….Аз не го чух нито един анализатор, 

коментатор от тези, които сега по 

студиата с претенция да знаят, да четат, 

да се информират да го каже. Това е 

факт. Значи всъщност, всъщност 

държавата Украйна, която обявява себе 

си за самостоятелна държава на 25-ти 

декември 91-ва година, така някак си е 

пропуснала или пък не знам по какви 

причини, но тя трябва да внесе в ООН 

така да се каже заявление: “Аз съм 

държава Украйна и моите граници са 

следните, при което съседните държави 

на нея да се съгласят и да кажат „Да, 

приемаме, че това е самостоятелна, 

независима държава и нейните граници са 

следните“. Това нещо не се е случило. 

Близък план на журналиста Волен Сидеров 

и надпис по хоризонтала на екрана 

„УКРАЙНА НЕ Е РЕГИСТРИРАНА В ООН. 

КЪДЕ Е ИНВАЗИЯТА?“ 

12:05:44 - Кристиян Димитров:  Близък план на журналиста Волен Сидеров 
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- Тоест самите граници на Украйна никъде 

не са записани в ООН 

и надпис по хоризонтала на екрана 

„УКРАЙНА НЕ Е РЕГИСТРИРАНА В ООН. 

КЪДЕ Е ИНВАЗИЯТА?“ 

12:05:47 – Волен Сидеров:  

- На практика тя 

Близък план на журналиста Волен Сидеров 

и надпис по хоризонтала на екрана 

„УКРАЙНА НЕ Е РЕГИСТРИРАНА В ООН. 

КЪДЕ Е ИНВАЗИЯТА?“ 

12:05:48 не е регистрирана като държава, 

защото след като границите не са ти 

регистрирани иииии 

Общ план на журналиста Кристиян 

Димитров и журналиста Волен Сидеров и 

надпис по хоризонтала на екрана 

„УКРАЙНА НЕ Е РЕГИСТРИРАНА В ООН. 

КЪДЕ Е ИНВАЗИЯТА?“ 

12:05:52 ти не си призната, ти не си 

призната от своите съседи държава, ти 

на практика формално не си държава, 

призната и от ООН. 

Близък план на журналиста Волен Сидеров 

и надпис по хоризонтала на екрана 

„УКРАЙНА НЕ Е РЕГИСТРИРАНА В ООН. 

КЪДЕ Е ИНВАЗИЯТА?“ 

12:06:01 - Кристиян Димитров:  

- Така да се каже няма те на картата 

Близък план на журналиста Волен Сидеров 

и надпис по хоризонтала на екрана 

„УКРАЙНА НЕ Е РЕГИСТРИРАНА В ООН. 

КЪДЕ Е ИНВАЗИЯТА?“ 

12:06:03 - Волен Сидеров:  

- Фактически няма държава, 

самостоятелна и суверенна, както сега в 

момента всички пеят как е нападната 

една суверенна държава, такова нещо 

няма - Украйна не е суверенна. Значи тя 

формално, точно по международното 

право, което днес го чувам всеки ден, тая 

фраза нали от всички как е нарушено, 

точното по международното право 

Украйна продължава да бъде автономна, 

но провинция, провинция на бившия СССР, 

след това 

Близък план на журналиста Волен Сидеров 

и надпис по хоризонтала на екрана 

„УКРАЙНА НЕ Е РЕГИСТРИРАНА В ООН. 

КЪДЕ Е ИНВАЗИЯТА?“ 

12:06:37 – на Руската федерация, ОНД, 

защото беше направено ОНД – едно 

обединение между държавите, които 

така напуснаха 

Общ план на журналиста Кристиян 

Димитров и журналиста Волен Сидеров и 

надпис по хоризонтала на екрана 

„УКРАЙНА НЕ Е РЕГИСТРИРАНА В ООН. 

КЪДЕ Е ИНВАЗИЯТА?“ 

12:06:47 стария Съветски съюз. Това са 

Беларус, Казахстан, Украйна 

Близък план на журналиста Анелия Дулева и 

надпис по хоризонтала на екрана 

„УКРАЙНА НЕ Е РЕГИСТРИРАНА В ООН. 

КЪДЕ Е ИНВАЗИЯТА?“ 

12:06:50 основните големи държави. Те 

фактически остават като провинции по 

смисъла на международното право. 

Близък план на журналиста Волен Сидеров 

и надпис по хоризонтала на екрана 

„УКРАЙНА НЕ Е РЕГИСТРИРАНА В ООН. 

КЪДЕ Е ИНВАЗИЯТА?“ 

12:06:59 - Кристиян Димитров:  

- Всъщнсост тя няма и пълна 

независимост, защото се води васална към 

първоприемника на Съветския съюз, ако 

може така… 

Статична политическа карта на част от 

континента Европа, с акцент на държавата 

Украйна 
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12:08:04 - Волен Сидеров:  

- Тя се води автономна, да, провинция на 

бившия Съветски съюз, а пък Русия се 

води, се признава за приемник 

Близък план на журналиста Волен Сидеров 

и надпис по хоризонтала на екрана 

„УКРАЙНА НЕ Е РЕГИСТРИРАНА В ООН. 

КЪДЕ Е ИНВАЗИЯТА?“ 

12:07:14 тъй като по всички 

международни съдилища за имуществени 

спорове между бившия Съветски съюз и 

чужди държави, териториите на които се 

намирали Украйна, Беларус и Новорусия 

принадлежат на Русия и никой не може да 

се разпорежда с тях без съгласието на 

Русия. 

Общ план на журналиста Кристиян 

Димитров и журналиста Волен Сидеров и 

надпис по хоризонтала на екрана 

„УКРАЙНА НЕ Е РЕГИСТРИРАНА В ООН. 

КЪДЕ Е ИНВАЗИЯТА?“ 

12:07:32 – Ето ви го международното 

право. Това, което е  

Близък план на журналиста Волен Сидеров 

и надпис по хоризонтала на екрана 

„УКРАЙНА НЕ Е РЕГИСТРИРАНА В ООН. 

КЪДЕ Е ИНВАЗИЯТА?“ 

12:07:35 документ, но аз ще го изчета 

целия, 

Близък план на журналиста Анелия Дулева и 

надпис по хоризонтала на екрана 

„УКРАЙНА НЕ Е РЕГИСТРИРАНА В ООН. 

КЪДЕ Е ИНВАЗИЯТА?“ 

12:07:38 за да стане ясно Близък план на журналиста Волен Сидеров 

и надпис по хоризонтала на екрана 

„УКРАЙНА НЕ Е РЕГИСТРИРАНА В ООН. 

КЪДЕ Е ИНВАЗИЯТА?“ 

12:07:40 Генералният секретар заглавието 

на ООН две точки, Украйна не е 

регистрирала границите си, няма как да 

има нарушения според международното 

право. Оказва се, че Украйна нямала 

регистрирани граници. Държавата 

Украйна на практика не съществува.  

 

Генералният секрета на ООН заяви, че 

Украйна не е кандидатствала за 

регистрация на граници от 91-ва, така че 

държавата Украйна не съществува и ние 

не знаем нищо за това. На 7-ми 4-ти 2014-

та година генералният секретар на ООН 

Статично изображение на интернет страница 

със заглавие: „Генералният секретар на 

ООН: Украйна не е регистрирала границите 

си, няма как да има нарушения според 

международното право“. 

 

 

 

Превъртане на статия  на интернет страница 

със заглавие: „Генералният секретар на 

ООН: Украйна не е регистрирала границите 

си, няма как да има нарушения според 

международното право“. 

 

12:08:10 Бан Ки-Мун Близък план на журналиста Волен Сидеров 

и надпис по хоризонтала на екрана 

„УКРАЙНА НЕ Е РЕГИСТРИРАНА В ООН. 

КЪДЕ Е ИНВАЗИЯТА?“ 

12:08:12 направи изумително изявление, 

чието разпространение е забранено в 

украинските медии и в интернет. На 

заседанието на Съвета за сигурност на 

ООН беше повдигнат 

Статична снимка на Генералния секретар на 

ООН в периода 2007-2017 г. Бан Ки-Мун и 

надпис по хоризонтала на екрана 

„УКРАЙНА НЕ Е РЕГИСТРИРАНА В ООН. 

КЪДЕ Е ИНВАЗИЯТА?“ 

12:08:22 конфликтът между двете, 

въпросът за конфликтът между двете 

държави. От него беше направен следният 

извод – Украйна не е регистрирала 

Превъртане на статия  на интернет страница 

със заглавие: „Генералният секретар на 

ООН: Украйна не е регистрирала границите 

си, няма как да има нарушения според 
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границите си от 25-ти 12-ти 91-ва. 

Регистрацията на границите на Украйна 

като суверенна държава 

международното право“. 

 

12:08:37 не е извършена в ООН, не е 

извършена. Следователно може да се 

предположи, че Русия не извършва 

никакви нарушения по отношение на 

Украйна. Според договора за ОНД, 

територията на Украйна е 

административен район 

Повторно превъртане на статия  на интернет 

страница със заглавие: „Генералният 

секретар на ООН: Украйна не е 

регистрирала границите си, няма как да има 

нарушения според международното право“. 

 

12:08:53 на СССР, следователно никой не 

може да бъде виновен за сепаратизъм и 

насилствена промяна на границите на 

Украйна. Според международното право 

страната просто няма официално 

признати граници. За да разреши този 

проблем, Украйна трябва да финализира 

За трети път превъртане на статия  на 

интернет страница със заглавие: 

„Генералният секретар на ООН: Украйна не 

е регистрирала границите си, няма как да 

има нарушения според международното 

право“. 

 

12:09:08 демаркацията на границите със 

съседните страни и да получи съгласието 

на съседните страни, включително Русия, 

за тяхната обща 

Статична снимка на Генералния секретар на 

ООН в периода 2007-2017 г. Бан Ки-Мун и 

надпис по хоризонтала на екрана 

„УКРАЙНА НЕ Е РЕГИСТРИРАНА В ООН. 

КЪДЕ Е ИНВАЗИЯТА?“ 

12:09:17 граница. Необходимо е всичко да 

се документира, да се подпише 

споразумение с всички съседни държави, 

което не е направено 

Общ план на журналиста Кристиян 

Димитров и журналиста Волен Сидеров и 

надпис по хоризонтала на екрана 

„УКРАЙНА НЕ Е РЕГИСТРИРАНА В ООН. 

КЪДЕ Е ИНВАЗИЯТА?“ 

12:09:25 явно. Европейският съюз обеща 

подкрепата си на Украйна 

Близък план на журналиста Волен Сидеров 

и надпис по хоризонтала на екрана 

„УКРАЙНА НЕ Е РЕГИСТРИРАНА В ООН. 

КЪДЕ Е ИНВАЗИЯТА?“ 

12:09:28 по този важен въпрос и реши да 

представи цялата техническа помощ, но 

ще подпише ли Русия договор за граница с 

Украйна? Не, разбира се, че не, тъй като 

Русия е правоприемник на СССР, което се 

потвърждава от решенията на 

международни съдилища 

Превъртане на статия  на интернет страница 

със заглавие: „Генералният секретар на 

ООН: Украйна не е регистрирала границите 

си, няма как да има нарушения според 

международното право“. 

 

12:09:44 по имуществени спорове между 

бившия СССР и чужди държави, 

териториите на които се намират 

Украйна, Беларус и Новорусия 

принадлежат на Русия и никой не е в 

правото си да се разпорежда в тая 

територия, без съгласието на Русия 

Близък план на журналиста Волен Сидеров 

и надпис по хоризонтала на екрана 

„УКРАЙНА НЕ Е РЕГИСТРИРАНА В ООН. 

КЪДЕ Е ИНВАЗИЯТА?“ 

12:09:57 По принцип всичко, което Русия 

трябва да направи сега е да обяви, че тази 

територия е руска и че всичко, което се 

случва на тази територия, е вътрешно 

руско дело и всяка намеса може да се 

счита 

Общ план на студиото с журналистите 

Анелия Дулева, Кристиян Димитров и Волен 

Сидеров и надпис по хоризонтала на екрана 

„УКРАЙНА НЕ Е РЕГИСТРИРАНА В ООН. 

КЪДЕ Е ИНВАЗИЯТА?“ 
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12:10:08 за мярка срещу самата Русия……. 

Това еееее…….всъщност сензацията, 

която ние сме прескочили, не сме 

обсъждали в нашите медии, подмината е 

както прочетох, тя е била забранена. 

Близък план на журналиста Волен Сидеров 

и надпис по хоризонтала на екрана 

„УКРАЙНА НЕ Е РЕГИСТРИРАНА В ООН. 

КЪДЕ Е ИНВАЗИЯТА?“ 

12:10:28 – Кристиян Димитров:  

- Направо в Украйна си е била забранена. 

Близък план на журналиста Волен Сидеров 

и надпис по хоризонтала на екрана 

„УКРАЙНА НЕ Е РЕГИСТРИРАНА В ООН. 

КЪДЕ Е ИНВАЗИЯТА?“ 

12:10:30 - Волен Сидеров:   

- И не само и в западните медии, защото 

огласяването на това изявление на 

генерален секретар на ООН е просто 

затулено 

Близък план на журналиста Волен Сидеров 

и надпис по хоризонтала на екрана 

„УКРАЙНА НЕ Е РЕГИСТРИРАНА В ООН. 

КЪДЕ Е ИНВАЗИЯТА?“ 

12:10:41 -  Кристиян Димитров:  

- Е то за какво говорим…щом генерален 

секретар на ООН може да попадне под 

медийната мъгла и цензура 

Близък план на журналиста Волен Сидеров 

и надпис по хоризонтала на екрана 

„УКРАЙНА НЕ Е РЕГИСТРИРАНА В ООН. 

КЪДЕ Е ИНВАЗИЯТА?“ 

12:10:46 – Волен Сидеров:  

- Може, той вече не е и същия. 

Кристиян: да, да, да. 

Може би и това има значение, че го 

смениха, сега е Гутиереш, който е 

послушен изпълнител на това, което му се 

каже от Вашингтон, но явно този човек – 

кореецът Мун е бил със свое мнение, със 

своето самочувствие на дипломат и е 

казал тези неща, след което е станал 

неудобен и скоро след това е сменен. 

Близък план на журналиста Волен Сидеров 

и надпис по хоризонтала на екрана 

„УКРАЙНА НЕ Е РЕГИСТРИРАНА В ООН. 

КЪДЕ Е ИНВАЗИЯТА?“ 

12:11:10 Става дума за фактология Общ план на студиото с журналистите 

Анелия Дулева, Кристиян Димитров и Волен 

Сидеров надпис по хоризонтала на екрана 

„УКРАЙНА НЕ Е РЕГИСТРИРАНА В ООН. 

КЪДЕ Е ИНВАЗИЯТА?“ 

12:11:11 ето аз изнасям фактологията и 

казвам: Генералният секретар на ООН е 

ясно е казал, че Украйна не е регистрирана 

като държава. Факт ли е? Факт е. Хайде 

да разсъждаваме върху тоя факт. Тука не 

е въпросът дали Сидеров или Костадинов, 

Кристиян Димитров или Анелия  

Близък план на журналиста Волен Сидеров 

и надпис по хоризонтала на екрана 

„УКРАЙНА НЕ Е РЕГИСТРИРАНА В ООН. 

КЪДЕ Е ИНВАЗИЯТА?“ 

12:11:26 Дулева харесват Русия или 

харесват Украйна, това са всъщност 

братски народи, те са народи от една 

общност, които са създавали една култура 

ииии 

Скрийншот на интернет страница и надпис: 

„Генералният секретар на ООН: Украйна не 

е регистрирала границите си, няма как да 

има нарушения според международното 

право“. 

12:11:35 така нататък, това е ясно. Тук 

въпросът е във фактологията. 

Близък план на журналиста Волен Сидеров 

и надпис по хоризонтала на екрана 

„УКРАЙНА НЕ Е РЕГИСТРИРАНА В ООН. 

КЪДЕ Е ИНВАЗИЯТА?“ 

12:11:39 Шапка alfa НОВИНИТЕ Графично аудио-визуално изображение 
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Описаното аудио-визуално съдържание представлява новинарски материал, който 

представя непроверени факти, оказали се неточни след извършена проверка, с които се 

разпространява информация, оневиняваща жестокост и насилие. В рамките на новинарската 

емисия е изтъкнат фактът, че „Украйна не е суверенна“ и „Русия не извършва никакви 

нарушения по отношение на Украйна“, тъй като „Украйна не е регистрирана като държава“, 

с което се оправдават военните действия, довели до множество жертви и разрушения в 

редица украински градове, както и до огромен брой бежанци в съседните на Украйна страни. 

От извършената проверка на официалната страница на агенция Франс Прес 

https://proveri.afp.com/doc.afp.com.32497CV е видно, че казаното в ефира на телевизионна 

програма АЛФА ТВ на 28.02.2022 г. не е в синхрон с официалните факти и документи, както 

и с позициите на специалисти по международни отношения. В допълнение, проверката 

показва, че подобно изказване на генералния секретар на ООН Бан Ки-Мун на посочената 

дата не се е състояло, тъй като в същия период той е бил на посещение в Руанда по повод 20-

годишнината от геноцида в страната и Украйна не е спомената в публикуваното от ООН 

изказване по време на церемонията (https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2014-04-

07/remarks-commemoration-20th-anniversary-rwandan-genocide-english-and). Към 

констатираното следва да се добави, че на споменатата дата (07 април 2014 г.) не е имало и 

заседание на Съвета за сигурност на ООН ( Официалният дневен ред на заседанията и 

резолюциите на Съвета за сигурност на ООН за периода 1 Август 2013 – 31 Юли 2014 г.  

https://research.un.org/en/docs/sc/quick/meetings/2013).  

 

С излъчването на 28.02.2022 г. по програма АЛФА ТВ/ ALFA TV на новинарски 

материал със съдържание, целящо да оправдае военни действия срещу суверенна държава, 

доставчикът на медийни услуги ФОНДАЦИЯ АЛФА 2018 е нарушил изискването да не се 

предоставят за разпространение предавания, възхваляващи или оневиняващи жестокост или 

насилие,  

с което е нарушен чл. 17, ал. 2, предложение второ от Закона за радиото и телевизията.  

     

Към акта са приложени следните писмени документи и материали: 1 (един) бр. CD-R, 

съдържащ запис на част от програмата „АЛФА ТВ/ ALFA TV“, излъчена на 28.02.2022 г. от 

12:03:03 ч. до 12:11:43 ч. – Alfa Новините; 2. Покана до ФОНДАЦИЯ АЛФА 2018 за 

съставяне на акт за установяване на административно нарушение с изх. № НД-02 19-00-62/ 

05.04.2022 г.; 3. Екранна снимка от официалната страница на ООН 

(https://treaties.un.org/Pages/Home.aspx?clang=_en) на Сертификат за регистрация на договора 

между Руската Федерация и Украйна; 4. Екранна снимка от официалната страница на ООН 

(https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/No%20Volume/54132/Part/I-54132-

08000002803fe18a.pdf) на страница първа от Договора между Украйна и Руската Федерация. 

 

Постъпило е писмено възражение с вх. № НД-02 19-00-62/ 09.05.2022 г. от 

представителя на доставчика, в което се отрича извършването на нарушение. Посочено е, че  

актосъставителят не е описал изчерпателно фактите, които би следвало да е установил при 

извършена проверка. Счита, че констатациите, изложени в АУАН са неправилни и излага 

аргументи, че изказванията в новинарската емисия са базирани на проведено 

журналистическо проучване. Твърди, че на 24.02.2022 г. в интернет страницата www.pero.bg 

е поместена статия със заглавие „Оказва се, че Украйна нямала регистрирани граници и 

държавата на практика не съществува“. Сочи също, че на 21.02.2022 г. на интернет 

страницата www.rns.bg е публикувана следната статия: „Генералният секретар на ООН: 

Украйна не е регистрирала границите си, няма как да има нарушения според 

международното право“.   

Представителят на доставчика заявява, че преди излъчването на посочената емисия е 

извършено проучване от страна на журналистите, базирано на предходни публикации в 

https://proveri.afp.com/doc.afp.com.32497CV
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2014-04-07/remarks-commemoration-20th-anniversary-rwandan-genocide-english-and
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2014-04-07/remarks-commemoration-20th-anniversary-rwandan-genocide-english-and
https://research.un.org/en/docs/sc/quick/meetings/2013
https://treaties.un.org/Pages/Home.aspx?clang=_en
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/No%20Volume/54132/Part/I-54132-08000002803fe18a.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/No%20Volume/54132/Part/I-54132-08000002803fe18a.pdf
http://www.pero.bg/
http://www.rns.bg/
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други медии и на самостоятелно проучване от други източници. Отбелязва, че когато става 

въпрос за емисия, в която журналистът изрично се е позовал на публикувана по-рано статия 

от друг журналист, вторият не може да носи отговорност за това, че се е доверил на 

добросъвестността на първия. В тези случаи журналистът поднася информацията не от свое 

име и поради това не носи отговорност, защото е проверил достоверността ѝ съгласно 

правилата на добрата журналистическа практика. В случая Волен Сидеров се е позовал на 

предходно публикуваната статия и информацията не е от негово име, а позоваването на 

информация от друго издание изрично е посочено в новинарската емисия.  

Алтернативно се моли случаят да бъде приет за маловажен, с оглед липсата на 

общественоопасни последици, като вместо административно наказание да бъде отправено 

предупреждение и да се даде предписание. 

 

След като на основание чл. 52, ал. 4 от ЗАНН проверих АУАН № НД-01-7/ 21.04.2022 г. 

с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, и прецених събраните доказателства и 

направените възражения 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. Актът е съставен в отсъствие на представител на доставчика и е 

връчен по реда на чл. 128, ал. 2 от ЗРТ чрез изпращане по пощата с препоръчано писмо с 

обратна разписка на адреса управление. Доставчикът е реализирал правото си на защита, 

подавайки писмено възражение срещу акта. 

По отношение на материалната законосъобразност на акта намирам, че е налице 

констатираното нарушение. Чрез твърденията, че „Украйна не е суверенна“, „На практика тя 

не е регистрирана като държава“, „…точно по международното право Украйна продължава 

да бъде автономна, но провинция, провинция на бившия СССР, след това на Руската 

федерация, ОНД…“, „Русия не извършва никакви нарушения по отношение на Украйна“, „по 

принцип всичко, което Русия трябва да направи сега, е да обяви, че тази територия е руска и 

че всичко, което се случва на тази територия, е вътрешно руско дело и всяка намеса може да 

се счита за мярка срещу самата Русия“, косвено се оправдават военните действия в Украйна, 

голяма част от които представляват именно жестокост и насилие срещу невинни украински 

граждани. 

Относно твърдението, че журналистът не носи отговорност, тъй като тази информация 

вече е била изнесена от друг журналист и „достоверността“ ѝ е проверена, следва да се има 

предвид, че отговорността за спазване на закона е на доставчика на медийни услуги, а не на 

отделните лица, които изпълняват различни длъжности (водещи, автори, режисьори, 

сценаристи и т.н.). От прегледа на записа е видно, че по време на целия материал на екран 

стои надпис с главни букви „УКРАЙНА НЕ Е РЕГИСТРИРАНА В ООН. КЪДЕ Е 

ИНВАЗИЯТА?“, като на лентата с надписа, непосредствено до него, стои и логото на 

програмата (alfa). Водещият на материала Волен Сидеров не цитира източника на 

информация, който използва, а на екран периодично се появява превъртане на интернет 

страница, на която трудно се вижда знак RNS, тъй като остава скрит зад логото на самата 

програма. Напротив – многократно от неговите изказвания става ясно, че самият той споделя 

„новината“ като „сензация“, като „факт“, който е умишлено укрит и даже забранен за 

разгласяване, като по този начин доставчикът е допуснал създаването и предоставянето за 

разпространение на предаване, оневиняващо жестокост и насилие.   

 

Съгласно чл. 126, ал. 1 от ЗРТ, за нарушение на чл. 17, ал. 2 от ЗРТ на доставчиците на 

медийни услуги се налага имуществена санкция от 3000 до 20000 лева. При определяне на 

размера на наказанието следва да се има предвид, че нарушението на тази разпоредба не е 

първото в дейността на доставчика, като в случая не са налице смекчаващи обстоятелства и 
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то не се характеризира с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение на 

обикновените случаи на нарушение от този вид, за да бъде прието за маловажен случай по 

смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗАНН. Напротив – конкретното административно нарушение се 

характеризира с по-висока степен на обществена опасност, доколкото става въпрос за 

оневиняване на военна агресия, довела до множество невинни жертви и разрушения в редица 

украински градове и огромен брой бежанци. Чрез изказвания в посока, че „Русия не 

извършва никакви нарушения по отношения на Украйна“, както и абсолютна липса на 

критична гледна, е налице косвено оневиняване на жестокостите и насилието, извършвани в 

Украйна. Поради тази причина считам, че следва да бъде наложена санкция в размер, по-

висок от минимално предвидения в чл. 126, ал. 1 от ЗРТ за този вид нарушения. 

 

С оглед горното и на основание чл. 126, ал. 1 във връзка с чл. 127, ал. 2 и чл. 129, ал. 

1 от Закона за радиото и телевизията 

 

П О С Т А Н О В Я В А М: 

 

НАЛАГАМ на ФОНДАЦИЯ АЛФА 2018, ЕИК: 176814045, седалище и адрес на 

управление: гр. София 1164, р-н Средец, пл. „Славейков“ № 4А, представлявана от Волен 

Николов Сидеров – управител, имуществена санкция в размер на 5000 (пет хиляди) лева 

за нарушение на чл. 17, ал. 2, предложение второ от Закона за радиото и телевизията.  

 

Настоящото постановление подлежи на обжалване и протестиране чрез Съвета за 

електронни медии пред Софийски районен съд в 14-дневен срок от деня на връчването му на 

нарушителя. 

 

В случай че нарушителят не желае да обжалва наказателното постановление в частта 

относно наложената имуществена санкция, може да заплати в 14-дневен срок от връчване на 

наказателното постановление 80 на сто от нейния размер (4000 лв.). В този случай 

наказателното постановление влиза в сила в частта относно наложената имуществена 

санкция от датата на плащането. В случай че нарушителят е обжалвал наказателното 

постановление и в посочения срок е заплатил имуществената санкция, производството по 

разглеждане на жалбата в тази част се прекратява на основание чл. 63г от Закона за 

административните нарушения и наказания. 

 

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 

СОНЯ МОМЧИЛОВА 

 

 

 

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 

СОНЯ МОМЧИЛОВА 


