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ЕГН 7304305383, тел. 0896987900

адрес за призоваване:
2600 Дупница, ж.к. "Развесена върба", бл. 3, ап. 42

www.illuminati-bg.bg

I.N.F.S.H.G.
I.N.J.C.

Мт. 5:13 Вие сте солта на земята.
Мт. 5:14 Вие сте виделината на света.

Пс. 106:3 Блажени ония, които пазят правосъдие.
Блажен оня, който върши правда на всяко време.

Г-н прокурор Иван Гешев,

на основание чл. 205 (1) и чл. 411а (2) от НПК подавам настоящия 
СИГНАЛ до СП-София относно извършени множество престъпления на 
територията на РБългария от организирана престъпна група 
(мафиотски картел) по чл. 159 (5) от НК и чл. 282 (4) от НК във връзка 
с чл. 93, т. 28 от НК. 



Чл. 159. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 62 от 1997 г., бр. 92 от 2002 
г.)

(1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Който създава, излага, представя, излъчва, предлага, 
продава, дава под наем или по друг начин разпространява порнографски материал, 
се наказва с лишаване от свобода до една година и глоба от хиляда до три хиляди 
лева. 

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Когато деянието по ал. 1 - 4 е 
извършено по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна 
група, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години и глоба до десет 
хиляди лева, като съдът може да постанови и конфискация на част или на цялото 
имущество на дееца.

Чл. 93. 

28. (Нова - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) "Порнографски материал" е неприличен, неприемлив 
или несъвместим с обществения морал материал, който изобразява открито 
сексуално поведение. За такова се приема поведение, което изразява реални или 
симулирани полови сношения между лица от същия или различен пол, содомия, 
мастурбация, сексуален садизъм или мазохизъм, или похотливо показване на 
половите органи на лице.

ОБЕКТИВНО:

В продължение на много години мобилните оператори М-Тел и 
Виваком, както и огромен брой фирми (доставчици на медийни 
услуги), предлагащи кабелна и сателитна телевизия на територията на 
РБългария, продават, разпространяват и излъчват ТВ програми с хард-
порнографско съдържание, което напълно покрива всички критерии 
за "порнографски материал" по чл. 93, т. 28 от НК. Следва да 
подчертая, че това страшно престъпление, подкопаващо моралните 
устои на нацията и опустошаващо живота на хиляди български 
граждани, се върши в продължение на много години със знанието и 
мълчаливото съгласие на ВСИЧКИ държавни институции (начело със 
СЕМ), в частност българските правоохранителни и правораздавателни 
органи – МВР, ГДБОП, ДАНС, Прокуратура и Съдилища! Това е 
трагедия, която не подлежи на описание! Развращаването на 
българската младеж и народ , астрономическият ръст на 
бракоразводните дела, изневерите, абортите (= жестоки убийства), 
широкоразпространената употреба на наркотични вещества (в това 
число цигари, тютюн и алкохол), както и огромен брой други тежки 
престъпления (проституция и склоняване към проституция, 
изнасилвания, убийства, осакатявания и т.н.), са пряка или косвена 
последица от продуцирането и разпространението на порнографските 
предавания, излъчвани по телевизията и интернет. Това важи също и 
за голямото увеличение броя на хомосексуалисти и лесбийки в 
България, които вече без всякакъв срам открито демонстрират своите 
противоестествени наклонности и дори дръзко претендират за 
узаконяване на еднополовите бракове в България. И тъй като 
българските власти (държавни служители) допускат всичко това в 
грубо нарушение на ЗАКОНА, за тях, както и за всички търговци и 
разпространители на порнографски материали, важат следните думи 



на Всемогъщия Бог, Творец и Спасител, ИСУС ХРИСТОС:

Лк. 17:1 И рече на учениците Си: Не е възможно да не дойдат 
съблазните; но горко на онзи, чрез който дохождат!
Лк.  17:2  По-добре  би  било  за  него  да  се  окачи  един  голям 
воденичен камък на врата му и да бъде хвърлен в морето, а не 
да съблазни един от тия малките.

ПИСМЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА:

В подкрепа на гореизложеното представям следните писмени 
доказателства:

1). 1 брой от месечното безплатно списание на мобилния оператор 
Виваком – за месец ноември 2017. На стр. 23 във всеки месечен брой 
са изброени тв пакети, които Виваком предлага на зрителите, 
обозначени съответно с инициалите S+, M+, L+ и XL+. Всеки един от 
тези пакети предлага различен брой хард-порнографски канали, 
изброени поименно в последната тематична група "18+ за възрастни":

SuperOne HD, Hustler TV, Brazzers, Exotica HD, Dorcel XXX, XXL, Passion 
XXX, Evil Angel TV, EROXXX HD, Penthouse 1 HD, StarXXX HD, Redlight 
HD.

2). 1 брой от месечното безплатно списание на мобилния оператор М-
Тел – за месец ноември 2017. На стр. 8 във всеки месечен брой са 
изброени тв пакети, които М-Тел предлага на зрителите, обозначени 
съответно като ТВ Смарт 60+, ТВ Стандартен 90+, ТВ Разширен 120+ и 
ТВ Премиум 210+. Всеки един от тези пакети предлага различен брой 
хард-порнографски канали, изброени поименно в последната 
тематична група
"18+":

PINCO TV, Hustler TV, Dusk, EROXXX HD, EROX, Dorcel TV, SCT, Evil 
Angel TV, Passion XXX, Hustler HD.

3). Рекламна брошюра на кабелния оператор Кабел Сат Запад (CSW) 
за 2017 г. На стр. 2 в брошюрата са дадени седем ТВ пакета, три от 
които включват и ЕРОТИЧЕН пакет. А на стр. 3 са изброени поименно 
порнографските канали в програмната схема "За възрастни":

Brazzers TV, Hustler TV, Dorcel TV, Exotica TV, Satisfaction TV, Super One, 
SCT Pink TV, Cento X Cento, Sext6Senso, Boy&Boy Mix, Private TV, TGIRLS 
TV, SCT, FrenchloverTV.

4). Рекламна брошюра на Булсатком (Bulsatcom) за 2017 г. – водеща 
телекомуникационна компания и най-големия доставчик на платена 
телевизия в България. На страницата, на която са изброени 
предлаганите ТВ канали от пакетите "Премиум" и "Fusion", фигурира 



голям брой порно-канали. Освен гореизброените канали виждаме също 
и 

Sexo Transgression, Sixx, Penthouse 2 HD.

Следва да подчертая, че освен гореизброените фирми, още много 
други кабелни и сателитни оператори в цяла България предлагат и 
продават на гражданите на Републиката забранените от Закона 
порнографски материали (тв програми и канали). Невъзможно е да се 
оцени ЗЛОТО, което тези търговци на жива плът са сторили през 
изминалите години и продължават абсолютно безнаказано да вършат, 
тъпчейки Закона и извличайки огромни печалби! 

ДЕЙСТВАЩ ВИЦЕПРЕМИЕР – РАЗПРОСТРАНИТЕЛ НА ХАРД-ПОРНО!

Измежду тв операторите, които излъчват и разпространяват хард-
порнографски програми, е и телевизия СКАТ на вицепремиера Валери 
Симеонов. Потресаващо! Действащият вицепремиер от т.нар. 
"патриоти" – главен участник в това брутално престъпление срещу 
Закона и Народа, главен разпространител на хард-порнографски 
материали!

Така например, на интернет-страницата на телевизията, в раздела 
"Цени Цифрова Телевизия" са изброени няколко услуги (пакета с тв 
програми). За цена от 19.90 лв. се предлага "ПАКЕТ ПРЕМИУМ", който 
включва всички програми от Стандартния пакет и допълнително хард-
порно програмите:

Super One, Boy & Boy, Frenchlover, Dorcel, Blue Hustler, XXL, Hustler, 
Redlight, Exotica, Teleitalia, CentoXCento, Platinium, SCT.

Цени ЦТВ
www.tvskat.net/bg/services/4/service/27.html

Допълнително, в раздела за всички програми, освен гореизброените 
виждаме също и хард-порнографските програми:

PassionXXX, Pinko TV, TGirls, Satisfaction, Sext6Senso, SCT HQ

ТВ програми в цифров пакет към дата 15.02.2017г.
www.tvskat.net/bg/services/4/programs/all.html

Съгласно общите условия на телевизията, публикувани на нейната 
интернет-страница, операторът е регистриран в Търговския регистър 
на БОС под името "СКАТ ТВ" ООД, със седалище и адрес на 
управление гр. Бургас, ж.к."Зорница", бл. 47, ет. 3-партерен, с решение 
по ф.д. 2581/2000 г., ЕИК 102663917. До края на 2013 година 
дружеството се представлява и управлява от Валери Симеонов 
Симеонов, а от 2014 – от Петьо Савов Георгиев. Третият съдружник в 
дружеството е Данчо Димитров Хаджиев, като лъвският дял от 



капитала принадлежи на Валери Симеонов.

МАФИОТСКИЯТ КАРТЕЛ и СЕМ:

Целият този мръсен порнографски бизнес е много добре организиран 
на територията на Европейския съюз, САЩ и други страни по света, 
като огромен брой организирани престъпни групи (компании) са 
специализирани в продуциране (създаване ) , продажба , 
разпространение и излъчване на порнографски материали чрез 
печатни произведения, интернет и телевизия. Този обръч от престъпни 
групи представлява един грамаден интернационален мафиотски 
картел (octopus), който извлича всяка година колосални печалби. Тук е 
важно да подчертая, че всяка фирма, която продуцира, продава, 
разпространява и излъчва порнографски материали представлява по 
същество организирана престъпна група доколкото всяка фирма има 
свой ръководител, зам. ръководители и служители (изпълнители). Ето 
защо под осъждението на Закона попадат както всички чуждестранни 
фирми, така и всички български фирми, които са ангажирани в 
създаването, продажбата, разпространението и излъчването на 
порнографските материали на територията на Републиката. Но най-
страшното в казуса "Порно-гейт" (Porno-Gate) е, че държавата в лицето 
на медийния регулатор – Съвета за електронни медии (СЕМ), е 
участвала години наред и в момента УЧАСТВА в излъчването и 
разпространението на порнографските програми (канали), в грубо 
нарушение на всички законови разпоредби! Потресаващо! Това е най-
висша форма на държавна корупция! Така, главният виновник, 
главната престъпна организация в РБългария, участваща в 
международния мафиотски картел, е именно Съветът за електронни 
медии, който години наред нарочно е пренебрегвал своите законови 
задължения да упражнява надзор по чл. 32 (1), т. 1, чл. 33, т. 1 и чл. 
117 (1) от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) във връзка с чл. 10 
(1), т. 6, чл. 17 (2) и чл. 77 от ЗРТ. 

Чл. 117.

(1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г., предишен текст на чл. 117 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в 
сила от 01.01.2007 г.) Надзорът за спазването на този закон и за изискванията по 
лицензията се осъществява от съответните длъжностни лица на Съвета за 
електронни медии.

Чл. 10.

(1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г.) При осъществяването на своята дейност доставчиците 
на медийни услуги се ръководят от следните принципи:

6. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2000 г.) недопускане на предавания, които противоречат на 
добрите нрави, особено ако съдържат порнография, възхваляват или оневиняват 
жестокост или насилие или подбуждат към ненавист въз основа на расов, полов, 
религиозен или национален признак;

Чл. 17. 



(1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Доставчиците на медийни услуги носят отговорност за 
съдържанието на медийните услуги.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г.) Доставчиците на медийни 
услуги са длъжни да не допускат създаване или предоставяне за разпространение на 
предавания в нарушение на принципите на чл. 10 и предавания, внушаващи 
национална, политическа, етническа, религиозна и расова нетърпимост, 
възхваляващи или оневиняващи жестокост или насилие, или на предавания, които са 
неблагоприятни или създават опасност от увреждане на физическото, психическото, 
нравственото и/или социалното развитие на децата, съгласно критериите по чл. 32, 
ал. 5.

Чл. 77. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Не се допуска 
разпространяването на търговски съобщения, съдържащи порнография или 
подтикващи към насилие и незачитане на човешкото достойнство, както и към 
поведение, което нарушава обществения ред и общоприетите морални норми. Не се 
допускат търговски съобщения с еротично съдържание с участие на деца или 
предназначени за тях.

Освен това, съгласно чл. 24 (1) от ЗРТ, СЕМ се състои от петима 
членове, трима от които се избират от Народното събрание, а двама се 
назначават от Президента на Републиката. Така, вината и 
отговорността за разпространението и търговията с порнографски 
материали (предавания) се простира до депутатите и президентите на 
Републиката. Нещо повече, съгласно чл. 39 (1) от ЗРТ, 

>>> Съветът за електронни медии представя за обсъждане в Народното събрание 
отчет за дейността си не по-късно от 31 октомври за първото полугодие и 31 март за 
второто полугодие на предходната година и го публикува на страницата си в 
интернет. <<<

НАЙ-ТЕЖКОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ВИНАТА НА СЕМ!

Най -тежкото доказателство , уличаващо СЕМ в умишлени 
престъпления, е информацията, която СЕМ е публикувал на своята 
интернет-страница съгласно изискванията на чл. 32 (1), т. 16 и чл. 125в 
и чл. 125к от ЗРТ. В раздел пети на публичния регистър за програмите, 
излъчвани от доставчиците на медийни услуги, са публикувани 
списъците с разпространяваните програми, както и кратка информация 
за договорите за правата на разпространение и териториалния обхват. 
И тук именно стигаме до нещо ужасяващо. Така например, в 
актуализирания списък на разпространяваните програми от СКАТ ТВ 
ООД с дата 23.08.2017 (качен в pdf-формат) виждаме черно на бяло 
голям брой сключени договори с български и чуждестранни фирми за 
разпространение на гореизброените вече хард-порно програми. И 
цялата тази информация е публикувана в публичния регистър на 
СЕМ!

В pdf-списъка, предоставен от СКАТ ТВ ООД на СЕМ, фигурират 
следните хард-порно програми и фирмите, с които са сключени 
договори за правата на разпространение:

No. 86 програма Super One - договор с SC TEMATIC CABLE SRL



No. 87 програма Passion XXX - договор с Вирджън Груп България 
ЕООД
No. 88 програма Pinko TV - договор с Вирджън Груп България ЕООД
No. 89 програма Dorcel - договор с Хит Коктейл ООД
No. 90 програма Blue Hustler - договор с Sapphire International BV
No. 91 програма XXL - договор с AB SAT
No. 92 програма Hustler - договор с Sapphire International BV
No. 93 програма Exotica - договор с Вирджън Груп България ЕООД
No. 94 програма Satisfaction - договор с Вирджън Груп България 
ЕООД
No. 95 програма CentoXCento - договор с Вирджън Груп България 
ЕООД
No. 96 програма Sext6Senso - договор с Вирджън Груп България 
ЕООД
No. 97 програма SCT - договор с Вирджън Груп България ЕООД

No. 164 програма Dorcel HD - договор с Хит Коктейл ООД
No. 165 програма Redlight HD - договор с Хит Коктейл ООД

Освен гореизброените хард -порно програми , включени в 
актуализирания списък на СКАТ ТВ ООД от 23.08.2017, в публичния 
регистър на интернет-страницата на СЕМ е дадена още информация за 
разпространяваните програми от телевизия СКАТ:

ПРЕДПРИЯТИЯ
Разпространяващи програми
http://www.cem.bg/company_reg_docs.php?id=343

Договор с Free-Xtv B.V. за разпространение на Free-XTV

Дата на подписване
01.12.2005 г.

Дата на изтичане
30.12.2006 г.

Автоматично удължаване
ДА

Договор с Free-Xtv B.V. за разпространение на X - Dream TV
Дата на подписване
01.12.2005 г.

Дата на изтичане
31.12.2006 г.

Автоматично удължаване
ДА

Договор с Free-Xtv B.V.  за разпространение на Free-XTV 2

Дата на подписване
01.12.2005 г.

Дата на изтичане
31.12.2006 г.



Автоматично удължаване
ДА

От горната информация прави впечатление фактът, че договорът на 
СКАТ ТВ ООД с Free-Xtv B.V. датира от 2005 г., т.е. телевизия СКАТ на 
вицепремиера Валери Симеонов разпространява хард-порнографски 
материали в продължение на повече от 10 години до ден-днешен!

ДОКАЗАТЕЛСТВАТА в ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА СЕМ!

За да покажем чудовищния мащаб на това страшно престъпление – 
търговията и разпространението на хард-порнографски материали (тв 
програми и канали) на територията на Републиката, предоставяме на 
СП-София детайлна информация и материали от публичния регистър 
на СЕМ, качен на интернет-страницата на медийния регулатор, 
съгласно чл. 125л от ЗРТ. Картината, която се открива, е 
ужасяваща! Следва подробен анализ.

В ел. регистър на СЕМ за предприятията, разпространяващи български 
и чуждестранни програми съгласно изискванията на чл. 125к (2), т. 5 от 
ЗРТ, фигурират (към месец ноември 2017) общо 489 доставчици на 
медийни услуги, които могат да бъдат обособени в три големи 
категории:

1). Действащи – 280;
2). Недействащи – 119;
3). Не предоставили информация – 90.

1). Действащите предприятия също могат да бъдат обособени в две 
големи категории:

а). Разпространяващи хард-порно тв програми/канали – 167;
б). Неразпространяващи хард-порно тв програми/канали – 113;

Както виждаме, повече от половината действащи доставчици на 
медийни услуги (167 на брой) разпространяват активно хард-порно със 
знанието и одобрението на СЕМ (и на всички държавни 
институции), грубо погазвайки всички законови разпоредби на ЗРТ и 
НК! Като доказателство предоставяме на СП-София списъците с 
разпространяваните от тези предприятия програми, които са качени в 
pdf-формат на публичния ел. регистър на СЕМ. Всички списъци са 
изтеглени от интернет-страницата на СЕМ през ноември 2017 година, 
като много от тях изобщо не съответстват на изискванията на чл. 125в 
и чл. 125к (6), т. 5 и 6 от ЗРТ – още едно брутално нарушение, 
допускано от страна на СЕМ! Така например, в публичния ел. регистър 
са качени списъци (в pdf-формат) на действащи доставчици на медийни 
услуги, които списъци:

а). не носят подпис и печат на предприятието, разпространяващо 
програми – грубо нарушение! (така не може да се установи кой е 



съставил и подал съответния списък)
б). не съответстват на изискването за актуалност на "всеки 6 месеца" – 
много списъци датират от 2016 и началото на 2017 година, а някои – 
дори от началото на 2015 година! Голям брой списъци нямат изобщо 
никаква дата и видимо съдържат стара информация! 
в). не съответстват на изискванията на чл. 125к (6), т. 5 и 6 от ЗРТ – 
липсва информация за срока и териториалния обхват на 
разпространяваните програми!
г) много списъци не носят печат с входящия номер на СЕМ и не е 
възможно да се установи кога са били получени в СЕМ!

В допълнение, бе установено, че действащи доставчици на медийни 
услуги, за които в регистъра на СЕМ няма данни, че разпространяват 
порно програми, напрактика разпространяват такива в грубо 
нарушение на всички законови разпоредби – още едно потвърждение 
за тоталната липса на контрол от страна на СЕМ! Така например, в 
публичния ре гистър на СЕМ е дадена информация за 
разпространяваните програми от действащата фирма "Нево ТВ ООД" с 
управител Иван Георгиев Стефанов и адрес на управление: София, ул. 
"Боян Магесник" 66. След преглед на цялата информация на долния 
линк не се установява наличието на порнографски програми и канали 
(липсва pdf-списък!):

http://cem.bg/company_reg_docs.php?id=2067

Но интернет-страницата на "Нево ТВ ООД" разкрива съвсем друга 
истина. Още на заглавната страница www.nevo-tv.com е даден списък с 
разпространяваните програми от фирмата, между които виждаме хард-
порнографските канали:

Diablo X TV-1, Diablo X TV-2, Satisfaction 3, Satisfaction 4, SCT Boy&Boy, 
SCT Teme-X, SCT Prive, Satisfaction HQ, Satisfaction HD.
 
Наистина потресаващо!

2). Предприятията, които са недействащи са специално обозначени 
като такива на интернет-страницата на СЕМ. Те са общо 119 (от които 
3 са обозначени с надписа "предстояща дейност") и съгласно данните 
(списъците) в регистъра на СЕМ също могат да бъдат обособени в две 
категории:

а). Разпространявали хард-порно тв програми/канали – 26;
б). Неразпространявали хард-порно тв програми/канали – 93;

Важно е да се подчертае обаче, че поради липсата на пълна и 
обективна информация за всички 93 недействащи предприятия в 
регистъра на СЕМ, може да се окаже, че голяма част от тях също са 
разпространявали порно програми. Възможно е дори някои от тях да са 
действащи – това следва да бъде установено от разследващите 
органи. Така например, в доклада на СЕМ за периода 25.08.2014 - 



24.02.2015, публикуван в раздел "Надзор" на интернет-страницата на 
регулатора, се казва следното:

<<< 10 предприятия, не са предоставили информация на СЕМ по чл.125в, но според 
КРС са осъществявали дейност за периода според изпратената от КРС. >>>

(Кратък анализ на докладите на СЕМ по чл. 125в от ЗРТ е даден по-
долу)

3). Най-накрая стигаме до предприятията, обозначени в публичния 
регистър на СЕМ като "не предоставили информация". Техният голям 
брой – общо 90, повдига също така голям брой важни въпроси:

а). Защо тези предприятия не са предоставили на СЕМ изискваната от 
Закона информация?
б). Има ли наложени санкции от СЕМ на тези 90 предприятия?
в). Ако няма наложени санкции (което следва да бъде установено от 
разследващите органи), поради какви причини не са наложени и кои 
служители на СЕМ ще носят отговорност за това?
г). Колко от предприятията, които не са предоставили информация, са 
действащи и колко – недействащи?
д). Колко от тези предприятия са разпространявали порно-програми 
(ако са недействащи)?
е). Колко от тези предприятия разпространяват порно-програми (ако са 
действащи)?

Във връзка с горните въпроси е необходимо да направим и кратък 
анализ на докладите на СЕМ за спазване изискванията на чл. 125в от 
ЗРТ, публикувани в раздел "Надзор" на интернет-страницата на 
медийния регулатор. В този раздел са публикувани общо 4 доклада, 
обхващащи периода 25.08.2014 – 24.02.2017, като липсва докладът за 
периода 24.02.2016 – 24.08.2016. Важно е да се отбележи, че всички 
доклади съобщават за огромен брой доставчици, които нарушават 
изискванията на чл. 125в от ЗРТ. Ето и точната статистика за броя на 
доставчиците не предоставяли информация в СЕМ:

25.08.2014 - 24.02.2015: Не предоставили документи в СЕМ - 161;
25.02.2015 - 24.08.2015: Не предоставили документи в СЕМ - 182;
24.08.2015 - 24.02.2016: Не предоставили документи в СЕМ - 160;
24.02.2016 - 24.08.2016: Липсва доклад!
25.08.2016 - 24.02.2017: Не предоставили документи в СЕМ - 163;

Във връзка с горната печална статистика е необходимо да се отбележи 
още , че СЕМ е предприемал дълги и напълно излишни 
(незаконосъобразни) разследвания. Така например, в доклада за 
периода 25.02.2015 - 24.08.2015 дословно четем:

>>> За 182-те предприятия, вписани в регистъра на КРС, но неподали данни в СЕМ, е 
изпратено писмо до Комисията със запитване дали разпространяват радио- и 
телевизионни програми. Тя отговори, че не разполага с информация за дейността им.
По тази причина са изпратени писма до предприятията, непредоставили информация 
на СЕМ по чл. 125в. т. 1 от ЗРТ, със запитване дали са осъществявали ефективно 
дейност за периода 25.02.2015 г. - 24.08.2015 г. До момента 63 от тях са отговорили, 



че не са разпространявали програми за шестмесечието. <<<

Следва да подчертаем, че не е задължение на СЕМ да изразходва 
време и средства в собствени разследвания защо определени 
доставчици не са спазили изискванията на чл. 125в от ЗРТ. 
Задължение на СЕМ обаче е да съставя АУАН и НП на всички 
неизправни доставчици, което очевидно не се е случвало! Видно от 
горния цитат, дори и след специалните писма на СЕМ (изпратени 
напълно неправомерно) само 63 доставчици са изпратили отговор. 
Потресаващо!

Заключението, което се налага, е, че СЕМ не е предприемал години 
наред адекватни действия и мерки за решаването на очевидни тежки 
нарушения в особено голям мащаб! В този смисъл СЕМ би могъл да 
направи предложение(я) за внасяне на промени (добавки) в ЗРТ, които 
да сложат край на порочните практики и схеми. Проблемът би могъл 
напълно да бъде решен със следната законова добавка (примерно 
алинея 2) към чл. 125в от ЗРТ:

<<< Отнема се лицензът на доставчик на медийни услуги, който не 
спази в срок изискванията на чл. 125в от ЗРТ >>>

Във връзка с отнемането на лиценза на доставчици-нарушители следва 
да се извършат и задължителни промени в чл. 123 от ЗРТ, който в 
сегашния си вид е безобразно скандален! Така например, съгласно 
текста на този порочен член,

Чл. 123. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.)

(1) Отнемане на лицензия на радио- и телевизионен оператор се извършва от Съвета 
за електронни медии с мотивирано решение. Отнемането се извършва след 
отправяне на писмено предупреждение с определен срок за отстраняване на 
нарушението. Отнемането става във всички случаи след налагане на две 
имуществени санкции за едно и също нарушение.
(2) Съветът за електронни медии отнема лицензията, ако в срока по ал. 1 
лицензираният не е отстранил нарушението.
(3) С решението за отнемане се определя срок, в който лицето не може да се 
кандидатира за нова лицензия и който не може да бъде по-малък от две години.

Следва да отговорим какви са последиците от порочността на горния 
член. Те са изключително тежки доколкото СЕМ няма право да отнеме 
в момента лиценза на онези доставчици, които години наред са 
оперирали и оперират като престъпни групи, разпространявайки и 
излъчвайки хард-порно! Потресаващо! Това, разбира се, може да се 
уреди със специален закон, за който СП-София следва да внесе 
предложение в НС. Законът би могъл да носи следното име: 

"Закон за отнемане лиценза на тв оператори, 
разпространявали порнографски материали на 
територията на РБългария"



Завършвайки темата с докладите на СЕМ, е необходимо да цитираме и 
тревожното заключение от последния публикуван доклад за периода 
25.08.2016 - 24.02.2017:

>>> Тенденцията е все повече сигнали за неправомерно разпространявани програми 
да
постъпват в Съвета за електронни медии. По всички се осъществяват проверки – 
както
документални, така и проверки на място в съответните населени места. <<<

И въпреки уверението, че се осъществят проверки относно 
неправомерно разпространявани програми, нито един от публикуваните 
доклади не съобщава за масовото разпространение и излъчване на 
хард-порнографски материали на територията на цялата страна! 
Наистина потресаващо!

ОЩЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА от ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА СЕМ!

Съгласно чл. 125к (2) от ЗРТ в публичния регистър на СЕМ са 
обособени пет самостоятелни раздела, като вторият раздел включва 
чуждестранните програми, които могат да бъдат разпространявани на 
територията на РБългария чрез кабел и сателит.

Чл. 125к. (2) В регистъра по ал. 1 се обособяват 5 самостоятелни раздела:

2. втори раздел, който включва чуждестранните програми, които могат да бъдат 
разпространявани на територията на Република България чрез кабел и сателит:

а) създадени в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна 
по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
б) създадени от чуждестранни лица, различни от лицата по буква "а";

Справката в този раздел предоставя още доказателства за 
изключителната вина и отговорност на СЕМ в извършването на тежки 
умишлени престъпления. Така например, в брутално нарушение на 
Закона и Правото, СЕМ е одобрил излъчването на четири хард-порно 
програми със свое решение 192/22.04.2010, а именно: 

Free XTV, Free XTV 2, French Lover TV, X-Dream TV.

В регистъра са публикувани също и данните на компанията-
разпространител на горните четири хард-порно програми, както и 
допълнителни подробности за самите програми:

ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ
Кабел и сателит Чуждестранни
http://cem.bg/linear_reg_docs.php?id=1894&cat=3

Френч Лавър ТВ Б.В (French Lover TV B.V.) ЕООД 

ЕИК 14016005

Държава Холандия



Адрес на управление
Блекерей 58 В, 6212 XW

Органи на управление
Кристоф Франсоа Мари Куас - изпълнителен директор

Едноличен собственик на капитала 
Гранд Туризъм Аудиовизюел С.А. - едноличен собственик на капитала

Free XTV
 
Вид дейност: Телевизия
Профил: Специализиран, за пълнолетна аудитория
Времетраене: 06:00 
Вид обхват: Национален 
Способ на разпространение: Кабел и сателит
Начална дата на разпространение: 18.06.2002 г.
Удостоверение за регистрация: 000 / 15.05.2010 г.
Вид на доставчика: Търговски
Решения: 192 / 22-04-2010

От изброените подробности прави впечатление фактът, че хард-порно 
програмите на горната холандска фирма се разпространяват на 
територията на Републиката още от средата на 2002 година! Така 
например, началната дата на разпространение на програмата Free XTV 
е 18.06.2002, което е наистина потресаващо! Казано с други думи, СЕМ 
е ръководил организираната престъпност по разпространение на хард-
порно материали в България цели 15 години! Интересен е обаче 
въпросът къде са били ДАНС, ГДБОП, МВР, Прокуратурата, 
Съдилищата, МТИТС, КРС и всички останали държавни институции 
през всичките тези години.

И ОЩЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА от ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА СЕМ!

Съгласно чл. 125к (2), т.4 от ЗРТ, четвъртият раздел на публичния 
регистър на СЕМ включва информация за медийните услуги по заявка 
на клиента (крайния потребител), както и за предприятията, 
предоставящи тези услуги. Нашата справка установи, че този раздел 
включва 27 компании, които предоставят видео по поръчка (филмови 
произведения) чрез услугата "Плати за да гледаш" (Pay-Per-View), 
като в регистъра има данни поне за една компания, която 
разпространява порно-материали чрез тази услуга. Това е компанията 
Глобъл Комюникейшън Нет АД със следните данни:

ЕИК: 175156765

Адрес на управление:
гр. Пловдив 4000, район Централен, ул. Стефан Веркович № 3, ет. 4, офис 5

Адрес за кореспонденция:
гр. София, СО - район Подуяне, жк. Левски - Г, ул. Поп Грую № 47, вх. Б.

Лице за контакт:



Димитър Богомилов Ангелов

Органи на управление:
Съвет на директорите: Димитър Богомилов Ангелов, Стивън Кенет Дженман, Ивайло 
Дойчев Закарян. Представляващ: Димитър Богомилов Ангелов.

Акционери:
Джи Си Нетуъркс БВ (Амстердам, Холандия) и Сегуин Холдингс ЛЛС (щата Делауеър, 
САЩ)

В публичния регистър на СЕМ е дадена следната информация за тази 
компания:

http://cem.bg/services_reg_docs.php?id=482

Услуги по заявка – Видео по поръчка
Параметри
Услугата, представлява предлагане на филми по каталог, като потребителят има 
право да пуска, спира или паузира дадения филм по всяко време.

Плати за да гледаш/ Pay-Per-View
Параметри
На потребителите се предоставят 8 канала - пет от тях са за филми, като на всеки 
канал тече по един филм в рамките на 24 часа; два канала са с програма за 
възрастни и един информационен безплатен канал, който показва какви филми ще 
се предлагат през месеца.

За същата компания бе установено също, че активно разпространява 
хард-порно програми, видно от регистъра на СЕМ, раздел пети за 
предприятията, разпространяващи програми. Така например, на долния 
линк са изброени общо 9 (девет) договора с Digital World Television 
SRL за разпространие на следните хард-порно програми:

http://cem.bg/company_reg_docs.php?id=482

SCT5, SCT4, SCT6, SCT7, SCT HQ, Diablo X TV1, Diablo X TV2, SCT HD, 
SCT3.

Най-фрапиращото е, че pdf-списъкът на Глобъл Комюникейшън Нет 
АД, който е качен на същата страница и е с входящ номер на СЕМ, 
ЛРР - 1 3 - 3 4 - 0 1 - 1 0 6 / 2 4 . 0 2 . 2 0 1 7 , н е с ъ д ъ ржа с п и с ъ к н а 
разпространяваните програми, а само списък с контрагентите на 
компанията. Също така pdf-списъкът няма подпис и печат и изобщо не 
съответства на изискванията на Закона! Защо в този безобразен вид е 
бил качен на интернет-страницата на СЕМ, следва да отговорят 
служителите на медийния регулатор. (Същото важи за повечето pdf-
списъци, които не съответстват на законовите изисквания).

Най-накрая следва да подчертаем, че по всяка вероятност повечето 
компании от раздел четвърти на регистъра на СЕМ, които предоставят 
услуги по заявка (видео по поръчка ) , са замесени в 
разпространението на хард-порно чрез тези услуги. Това може лесно да 
бъде установено в хода на разследването.



ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО "ВЪРДЖИН" (VIRGIN)!

В този раздел ще илюстрираме нагледно ужасяващата симбиоза между 
държавната институционална власт и международния престъпен 
синдикат (картел), ръководещ порнографската индустрия. Но за какво 
става въпрос? Става въпрос за един от най-големите медийни 
доставчици на българския пазар – Върджин Груп България ЕООД, 
който обаче е и един от най-големите разпространители на хард-порно 
програми и канали. Така например, медийният доставчик СКАТ ТВ 
ООД на вицепремиера Валери Симеонов има сключени 7 (седем) 
договора с въпросната фирма за предоставяне на авторски права за 
излъчване на 7 (седем) хард-порно програми, а именно:

Passion XXX, Pinko TV, Exotica, Satisfaction, CentoXCento, Sext6Senso, 
SCT.

Но това е нищо в сравнение с факта, че Върджин Груп България 
ЕООД е получила в началото на 2017 година безвъзмездно 
финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и 
националния бюджет на Република България на стойност 391160 лева, 
от които 332486 лева европейско и 58674 лева национално 
финансиране!!! Потресаващо! Една престъпна организация, която 
брутално нарушава Закона, съсипва съдбите на хиляди хора и извлича 
добри печалби от търговията с порно, не само че не е разследвана и 
изправена на съд, но напротив – получила е безвъзмездна финансова 
помощ от Европейския съюз и РБългария по процедура 
BG16RFOP002-2.002 за "Развитие на управленския капацитет и растеж 
на МСП"!!! Ето докъде се простират пипалата на октопода! 

Съгласно информация, поместена на интернет-страницата на Върджин 
Груп България ЕООД,

>>> Проект с наименование "ЕЛЕМЕНТИ НА УСПЕХА" по договор за 
безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.002-0241-С01 от 
06.03.2017 г. с бенефициент Върджин Груп България ЕООД е 
ф и н а н с и р а н о т о п е р а т и в н а п р о г р а м а " И н о в а ц и и и 
конкурентноспособност" 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния 
бюджет на Република България. <<<

www.virgin.bg/за-нас-2/

Интересна информация получаваме и от търговския регистър:

Върджин Груп България ЕООД

ЕИК: 200987896

Седалище и адрес на управление:



БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1618
район р-н Овча купел
ж.к. ОВЧА КУПЕЛ, ул. ЛЮБЛЯНА No 42 Б, бл. 1, вх. 1, ет. 2, ап. 3

Предмет на дейност:

ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ, ПРОИЗВОДСТВО И 
ТЪРГОВИЯ С НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА СТОКИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА РАДИО И 
ТЕЛЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА 
И СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, 
КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ.

Управители: ИВАЙЛО РУМЕНОВ ИВАНОВ
Едноличен собственик на капитала: ИВАЙЛО РУМЕНОВ ИВАНОВ

Съгласно горната информация, едноличното дружество с ограничена 
отговорност е регистрирано в търговския регистър да извършва 
"...радио и телевизионна дейсност, както и други дейности разрешени 
о т з а к о н а и с ъ г л а с н о и з и с к в а н и я т а н а д е й с т в ащо т о 
законодателство...". В същото време Върджин Груп България ЕООД 
брутално нарушава Закона пред очите на всички контролни, 
регулаторни, правоохранителни и правораздавателни органи, и като 
награда за своите престъпления получава безвъзмездно финансиране 
от Европейския съюз и националния бюджет на държавата! 
Невероятно, но факт! Защото това е престъпление с марка 
"Върджин" (на английски Virgin означава "дева", "девица"), която 
се държи от британския милиардер и собственик на империята 
Virgin, Ричард Брансън! (Окултното значение на Virgin следва да се 
разбира в обратния смисъл).

ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО "ВЪРДЖИН" (VIRGIN) в НАЦИОНАЛЕН МАЩАБ!

В каква степен международният престъпен синдикат (картел), 
ръководещ порнографската индустрия, е успял да ангажира 
Европейския съюз и държавното управление в РБългария във 
безвъзмездно финансиране на престъпни организации (компании), 
разпространяващи хард-порно на територията на Републиката, става 
ясно от следващата информация. Оказва се, че не само Върджин Груп 
България ЕООД е получила европейско и национално безвъзмездно 
финан си ране п о о п е р а т и в н а т а п р о г р ама "Иновации и 
конкурентноспособност" , но и други български компании , 
разпространяващи хард-порно, също са получили такова, дори в по-
голям размер! Така например, компанията Глобъл Комюникейшън 
Нет АД, за която споменахме по-горе, е получила европейско 
финансиране на стойност 509247.10 лева и 89867.09 лева национално 
съфинансиране, или общо 599114.119 лева, по два договора 
BG16RFOP002-2.001-1170-C01 и BG16RFOP002-1.001-0285-C01, за 
периода 29.03.2016 – 29.03.2017 г.! Потресаващо! 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Предвид на изложените по-горе неоспорими данни и доказателства 
се налага заключението, че в РБългария се е установило царство 
на престъплението и беззаконието! Участието на държавните 
институции – регулаторни органи, министерства, правоохранителни и 
правораздавателни органи и т.н., както и чудовищният мащаб на 
престъпната схема, действаща в продължение на повече от 25 години и 
обхващаща стотици компании и лица, създават такъв позорен 
прецедент в новата история на РБългария, който няма равен на себе 
си! По своя мащаб и трагични последици може да се сравни единствено 
с криминалното раздържавяване и ограбване националните богатства 
на нацията след 1989 г. Но докато престъпно извършената 
приватизация в годините на така наречения "преход" нанесе колосални 
материални и финансови загуби на Народа и Републиката, престъпната 
схема "Порно-гейт" (Porno-Gate) е нанесла същите съизмерими загуби, 
но в морално и духовно отношение. Безспорно, "Порно-гейт" е една от 
най-важните причини за пусналата дълбоки корени в българското 
общество крупна организирана и битова престъпност, затъпяване, 
оглупяване, извращаване и деморализиране на нацията. Но най-
страшната последица е в колосалния ръст на аборти (=жестоки и 
садистични убийства) следствие на изневяра , блудство и 
прелюбодейство. Всяка година, на жертвения олтар на човешките 
страсти, подбуждани и подклаждани от широкоразпространената 
по целия свят порнография, са принасяни милиони невинни 
човешки същества! Това е истинският геноцид в световен мащаб, 
който няма аналог! И ако човешките закони в по-голямата част на 
света не преследват изневярата, блудството и прелюбодейството, то 7-
та Заповед на Всевишния Бог, Създател и Творец на вселената, ИСУС 
ХРИСТОС (ЯХУШУА), гласи:

<<< Не прелюбодействай! >>> Изход 20+14

Така че рано или късно Всемогъщият Бог ще въздаде на всекиму 
според делата, както е писано:

Отк. 22:12 Ето, ида скоро! И у Мене е наградата, която давам, 
да отплатя на всекиго, според каквито са делата му.
Отк. 22:13 Аз съм Алфа и Омега, Първият и Последният, Началото 
и Краят.

Отк. 1:7 Ето, иде с облаците и ще Го види всяко око, и ония, 
които Го прободоха; и всички земни племена ще възридаят за 
Него. Така е. Амин.
Отк. 1:8 Аз съм Алфа и Омега, казва Господ Бог, Който е, и 
Който е бил, и Който иде, Всемогъщият.

Чрез пророк Осия Всевишният Бог и Съдия е заявил:



Ос.  4:11  Блудство,  вино  и  мъст  (бел.  –  ново  вино,  шира) 
отнемат разума;

СП-София следва да образува НЕЗАБАВНО досъдебно производство и 
да подведе под наказателна отговорност ВСИЧКИ чуждестранни и 
български фирми и лица (организирани престъпни групи), които до 
този момент са продавали и продават, разпространявали и 
разпространяват, излъчвали и излъчват на територията на РБългария 
порнографски материали (тв програми и канали), както и всички 
отговорни лица от СЕМ от предишните мандати и сегашния мандат.

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1 брой двд-диск Maxell DVD-R с фабричен No. 5254556-REA11533, 
който съдържа една (архивирана) папка с име "SP-Sofia" с 
информация от регистъра на СЕМ, публикуван на интернет страницата 
на медийния регулатор, както и от други източници. (Архивираната) 
папка (е с парола Porno+Gate-:XXX!) и съдържа следните папки и 
файлове:

1). Папка "Регистър СЕМ" съдържа три rtf-файла с цялата 
информация, качена на интернет-страницата на СЕМ за предприятията 
разпространяващи програми по раздел пети (общо 489), за 
предприятията предоставящи услуги по заявка по раздел четвърти 
(общо 27) и за чуждестранните програми, които могат да бъдат 
разпространявани на територията на Република България чрез кабел и 
сателит по раздел втори (общо 35 програми).

2). Папка "Действащи предприятия – 280" съдържа:

а). папка "Разпространяващи порно – 167" съдържа 164 pdf-списъци с 
разпространяваните програми, свалени от публичния регистър на СЕМ, 
раздел 5, през месец ноември 2017. Тъй като за три фирми не са 
качени pdf-списъци, броят е допълнен с 3 txt-файла, които съдържат 
интернет-линка и информацията, която СЕМ е публикувал на своята 
уеб-страница за тези фирми (общо 167 файла). Те са както следва:

(no pdf) Бартком КАТВ ЕООД.txt
(no pdf) Глобал тръст ООД.txt
(no pdf) Нево ТВ ООД - data xxx - nevo-tv.com.txt

б). папка "Неразпространяващи порно – 113" съдържа 104 pdf-файла 
и 9 txt-файла (общо 113 файла);

3). Папка "Недействащи предприятия – 119" съдържа:

а). папка "Разпространявали порно – 26" съдържа 14 pdf-файла и 12 
txt-файла (общо 26 файла);
б). папка "Неразпространявали порно – 93" съдържа 18 pdf-файла и 



75 txt-файла (общо 93 файла);

4). Папка "Не предоставили информация – 90" съдържа:

90 броя скрийншотс в jpg-формат (screenshots – екранна снимка) от 
регистъра на интернет-страницата на СЕМ, направени през месец 
ноември 2017;

5). Папка "Доклади на СЕМ по чл. 125в от ЗРТ" съдържа:

а). папка с 4 pdf-файла с доклади на СЕМ по чл.125в от ЗРТ;
б). папка с 4 броя скрийншотс в jpg-формат от интернет-страницата на 
СЕМ за горните доклади.

6). Папка "Френч Лавър ТВ Б.В." съдържа:

а). 6 броя скрийншотс в jpg-формат от публичния регистър на СЕМ, 
раздел 2;
б). 1 txt-файл с информация от интернет-страницата на СЕМ за 
компанията "Френч Лавър ТВ Б.В.".

7). Папка "Нево ТВ ООД" съдържа:

а). 3 броя скрийншотс в jpg-формат от интернет-страницата на "Нево 
ТВ ООД";
б). 1 pdf-файл за общите условия на фирмата, свален от интернет-
страницата;

8). Папка "Върджин Груп България ЕООД" съдържа:

а). 3 броя скрийншотс в jpg-формат от интернет-страницата на 
"Върджин Груп България ЕООД", име на файловете: virgin-eu-
grant-1-3.jpg;
б). 1 pdf-файл (брошюра) с информация за безвъзмездната помощ, 
отпусната на фирмата, име на файла: Virgin-EU-grant.pdf;
в). 8 броя pdf-файла за учредителния акт на дружеството и годишните 
финансови отчети 2010-2016.

9). Папка "Глобъл Комюникейшън Нет АД" съдържа:

а). папка с 3 броя скрийншотс в jpg-формат от интернет-страницата на 
"Глобъл Комюникейшън Нет АД";
б). папка с 3 броя скрийншотс в jpg-формат от публичния регистър на 
СЕМ;
в). папка с име GCN-EU-grant, която съдържа:

1 pdf-файл (брошюра) с информация за безвъзмездната помощ, 
отпусната на фирмата, име на файла: GCN-EU-grant.pdf, и 5 pdf-файла 
за усвояването на безвъзмездната помощ, свалени от интернет-



страницата на "Глобъл Комюникейшън Нет АД"; (Декларация на 
кандидата, Договор за доставка на оборудване за нова ултра HD 
телевизия, Договор за доставка на оборудване за пренос на 100 Гб 
данни, Изисквания към офертите, Публична покана по чл. 51 
ЗУСЕСИФ).

ИСКАНИЯ:

Предвид на изложените в настоящия сигнал неоспорими данни и 
доказателства отправям следните искания към СП-София: 

1). Да образува НЕЗАБАВНО досъдебно производство и да подведе 
под наказателна отговорност ВСИЧКИ чуждестранни и български 
фирми и лица (организирани престъпни групи), които до този момент са 
продавали и продават, разпространявали и разпространяват, 
излъчвали и излъчват на територията на РБългария порнографски 
материали (тв програми и канали), както и всички отговорни лица от 
СЕМ от предишните мандати и сегашния мандат.

2). На основание чл. 107 от НПК да събере необходимите 
доказателства за повдигане на обвинение срещу ВСИЧКИ 
чуждестранни и български фирми и лица (организирани престъпни 
групи), които са виновни в продажбата, разпространението и 
излъчването на порнографски материали на територията на 
РБългария.

3). На основание чл. 161 (2) от НПК във връзка с чл. 160 (1) от НПК и 
при условията на неотложност (за да не бъдат укрити или унищожени 
важни документи) да извърши претърсване и изземване в офисите на 
СЕМ в страната, както и в офисите на ВСИЧКИ чуждестранни и 
български фирми и лица (организирани престъпни групи), за които има 
данни, че са продавали, разпространявали и излъчвали порно-
материали. Следва да бъдат иззети всички договори за продажба, 
разпространение и излъчване на порно-програми, както и всички 
договори за предоставяне на авторски права за излъчване на порно-
програми.

4). На основание горните членове от НПК да бъдат иззети от офисите 
на СЕМ всички решения с номер 192/22.04.2010, чрез които са били 
одобрени от СЕМ четирите хард-порно програми, вписани в раздел 
втори на публичния регистър:

Free XTV, Free XTV 2, French Lover TV, X-Dream TV.

Да бъдат иззети също всички други релевантни документи. Да бъдат 
установени служебните лица от СЕМ, които са одобрили и подписали 
решенията.

5). Да бъдат иззети всички каталози с предлагани услуги по заявка от 
общо 27-те компании по раздел четвърти от регистъра на СЕМ, които 



предоставят услугата "Плати за да гледаш" (Pay-Per-View). Да бъде 
установено колко каталози (компании) са предлагали и предлагат 
порнографски програми/канали.

6). Да бъде установено колко от недействащите 93 предприятия от 
регистъра на СЕМ, за които в регистъра няма данни че са 
разпространявали и излъчвали порно-програми, вдействителност са 
вършили това брутално престъпление.

7). Да бъде установено колко от не предоставилите информация 90 
предприятия от регистъра на СЕМ , вдействителност са 
разпространявали и излъчвали порно-програми.

8). Да бъде установено колко от действащите 113 предприятия от 
регистъра на СЕМ, за които в регистъра няма данни че са 
разпространявали и излъчвали порно-програми, вдействителност са 
вършили това брутално престъпление. По-горе съм посочил и 
предоставил доказателства за действащата компания "Нево ТВ ООД", 
която активно разпространява и излъчва хард-порно канали, но за 
която липсват уличаващи данни в регистъра.

9). След събирането на необходимите доказателства чрез претърсване, 
изземване и други предвидени в Закона способи и след образуването 
на досъдебното производство, СП-София следва да разпореди на 
основание чл. 145, ал. 2, 3 и 4 от ЗСВ във връзка с чл. 46 (1) и (2), т. 4 
от НПК, на всички чуждестранни и български медийни доставчици, 
продаващи, разпространяващи и излъчващи порно-програми, да 
преустановят незабавно своята широкомащабна престъпна 
дейсност на територията на РБългария!

Чл. 46.
(1) Прокурорът повдига и поддържа обвинението за престъпления от общ характер.
(2) В изпълнение на задачите по ал. 1 прокурорът:
4. взема мерки за отстраняване на допуснатите закононарушения по реда, установен 
в този кодекс, и упражнява надзор за законност при изпълнение на принудителните 
мерки.

10). Да бъдат установени всички компании – доставчици на медийни 
услуги, които са разразпространявали и излъчвали порно-програми и са 
получили европейско и национално съфинансиране по оперативната 
програма "Иновации и конкурентноспособност" 2014 - 2020 г. на 
Европейския фонд за регионално развитие (както и по други 
оперативни програми). Всички тези компании следва да възстановят 
получените безвъзмездни средства, както на Европейския фонд, така 
и на националния бюджет.

11). СП-София в сътрудничество с жалбоподателя Христо Цанков 
следва да внесе искане в НС за приемането на специален закон за 
отнемане лиценза на всички доставчици на медийни услуги, които са 
разпространявали порнографски материали на територията на 
РБългария. Това се налага предвид невъзможността да бъде отнет 



лицензът на престъпните компании съгласно действащия Закон за 
радиото и телевизията (ЗРТ).

12). Предвид разпоредбата на чл. 159 (5) от НК, която предвижда 
"конфискация на част или цялото имущество на дееца", СП-София в 
сътрудничество с жалбоподателя Христо Цанков следва да внесе 
искане в НС за приемането на специален закон за конфискация на 
цялото имущество на всички компании (организирани престъпни групи), 
които са разпространявали порнографски материали на територията 
на РБългария. Конфискация на цялото имущество на виновните 
компании се налага да бъде извършено поради чудовищния мащаб и 
продължителност на престъпната схема. Тъй като ще бъде напрактика 
невъзможно да се водят съдебни дела едновременно срещу стотици 
предприятия – медийни доставчици и посредници, ето защо е 
абсолютно необходимо да бъде приет съответният закон.

13). Чрез специален закон следва да се определи също и наказанието, 
което трябва да понесат всички отговорни и виновни частни и 
служебни лица. Разпоредбата на чл. 159 (5) от НК предвижда 
наказание "лишаване от свобода от две до осем години и глоба до 
десет хиляди лева". Тъй като глобата по горната разпоредба не е 
съобразена с престъпна схема от такъв колосален мащаб, то тя трябва 
да бъде задължително актуализирана в специалния закон. Разумно и 
справедливо ще бъде към основното наказание "лишаване от свобода" 
да бъде определена глоба от 100000 (сто хиляди) до 100000000 (сто 
милиона) лева (за крупни компании като М-Тел, Виваком и др.).

14). На основание чл. 74 и чл. 75 (3) от НПК правя искане да бъда 
конституиран в досъдебното производство като пострадал, който е 
претърпял неимуществени вреди от извършените (извършваните) 
престъпления, а именно: дълбоко накърняване на моите религиозни 
чувства, душевни болки и терзания предвид чудовищния характер, 
мащаб и последици на престъпната организирана схема в държавата. 
За тази цел предоставям на СП-София следния адрес на призоваване:

2600 Дупница, ж.к. "Развесена върба", бл. 3, ап. 42

Жалбоподателят Христо Цанков запазва своето право да внесе 
допълнителни и нови искания в хода на досъдебното производство.

Пс. 1:1 Блажен оня човек,
Който не ходи по съвета на нечестивите,
И в пътя на грешните не стои,
И в събранието на присмивателите не седи;
Пс. 1:2 Но се наслаждава в закона на ЯХВЕ,
И в Неговия закон се поучава ден и нощ.
Пс. 1:3 Ще бъде като дърво посадено при потоци води,
Което дава плода си на времето си,



И чийто лист не повяхва;
Във всичко що върши ще благоуспява.
Пс. 1:4 Не е така с нечестивите;
Но те са като плявата, която вятърът отвява.
Пс. 1:5 Затова, нечестивите няма да устоят в Съда,
Нито грешните в събора на праведните;
Пс. 1:6 Защото ЯХВЕ наблюдава пътя на праведните;
А пътят на нечестивите ще бъде погибел.

ЖАЛБОПОДАТЕЛ:

.......................................................................................................................


