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До президента на Република България г-н Росен Плевнелиев

До омбудсмана на Р България г-н Константин Пенчев

До министър-председателя на Р България г-н Бойко Борисов

До председателя на Съвета за електронни медии г-н Георги Лозанов

До председателя на Съюза на българските журналисти г-жа Снежана Тодорова

До Асоциация на европейските журналисти – България г-н Иван Радев

До представителството на Европейския парламент и Европейската комисия

в България г-н Огнян Златев

Чрез председателя на Народното събрание

на Р България г-жа Цецка Цачева Данговска

До председателя на на ПГ на ГЕРБ г-н Цветан Цветанов
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До председателя на ПГ на БСП – лява България г-н Михаил Миков

До председателя на ПГ на Реформаторския блок г-н Радан Кънев

До председателя на ПГ на Патриотичен фронт г-н Валери Симеонов

До председателя на ПГ на Български демократичен център г-н Светлин Танчев

До зам.-председателя на ПГ на АБВ г-н Михо Михов

Уважаеми дами и господа,

ПП ГЕРБ иска да спре единствената, освен БНТ, обществена телевизия – телевизия
“Алфа”. Народният представител от ГЕРБ Красимир Велчев, който е
заместник-председател на ПГ на ГЕРБ, заяви, че се работи върху нов медиен закон, с
единствена цел - спирането на телевизия “Алфа”. Пред журналисти в Народното
събрание г-н Велчев заяви: „Недопустимо е партии или депутати да имат медиа.“

Телевизия “Алфа” е единствената медиа с ясна и прозрачна собственост и
финансиране. Зад нея не стоят неясни капитали, скрити зад офшорни фирми.
Телевизията има лиценз от СЕМ и отговаря на всички изисквания на Закона за радиото
и телевизията, Закона за политическите партии, Закона за авторското право и сродните
му права, Закона за електронните съобщения и Конституцията на Република България.

Заявените намерения за спиране на телевизия “Алфа” от управляващата коалиция ГЕРБ
и Реформаторски блок, Патриотичен фронт и АБВ, са безпрецедентна репресия върху
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медиата и налагане на груба цензура. Спирането на телевизия “Алфа” от
управляващите партии е потъпкване на свободата на словото и връщане на България
във времена, когато репресиите срещу журналисти бяха ежедневие, а свобода на
словото не съществуваше.

Репресиите и политическият натиск срещу ПП “Атака” вече са в ход.

Управляващите партии наложиха цензура върху печатното издание на партията –
вестник „Атака“. По нареждане на председателя на Народното събрание Цецка Цачева,
от ГЕРБ, е забранено вестник „Атака“ да се разпространява в кулоарите на Народното
събрание. Това се случва за първи път от 2005 г., откакто “Атака” е парламентарно
представена партия. От 2005 г. до днес вестник „Атака“ се четеше в Българския
парламент. Управляващите от ГЕРБ, Реформаторски блок, Патриотичен фронт и АБВ
прилагат двойни стандарти и допускат други печатни издания като браншови вестници и
списания с търговски послания да се разпространяват в парламента, а печатен орган на
парламентарно представена партия – не. След цензурата над вестника „Атака“ идва ред
и на спирането на телевизия “Алфа”.

Целта е ясна – посланията на “Атака” да не достигнат до нейните стотици хиляди
избиратели. Целта е да се скрие дейността на “Атака”, да се затвори устата на Сидеров
и да няма телевизия, която да показва истината за управлението на страната. Защото
телевизия “Алфа” е единствената, върху която управляващите не могат да оказват
натиск, за да задоволяват тясно партийните си интереси.

Г-жи и г-да елит на нацията, ако допуснем партията за европейско развитие ГЕРБ да
спре телевизия “Алфа”, това би означавало, че демокрация в България няма и се
поставя началото на арогантно диктаторско управление и тежки репресии.

Настояваме всеки един от вас да излезе с официално становище и заедно да не
допуснем партия ГЕРБ да се поставя над Конституцията на Република България.

Недопустимо е поведението на председателя на парламента Цецка Цачева от ГЕРБ да
се поставя над основния закон на държавата. Съгласно чл. 5 ал. 1 от него
„Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат”
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и ал. 2 - “
Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие“
.

Свободата на словото в нашата държава е гарантирана в чл. 39 ал. 1 - „Всеки има право
да изразява мнение и да го разпространява чрез слово – писмено или устно, чрез звук,
изображение или по друг начин“,
и чл. 40, ал. 1 „Печатът и другите средства за масова информация са свободни и не подлежат на
цензура“,
и ал. 2 „Спирането и конфискацията на печатно издание или на друг носител на
информация се допускат само въз основа на акт на съдебната власт
“.

Очевидно Цачева е и над съдебната власт, налагайки цензура върху вестник „Атака“.
Ако допуснете ГЕРБ, Реформаторският блок, Патриотичният фронт и АБВ да
управляват чрез репресии и диктатура, всички вие ще станете съучастници в
погубването на нацията ни.

С уважение - екипът на тв “Алфа”

17.11.2014 г., София
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