
 

Актуален списък на делата в съдебния район на Апелативен съд – София,  

водени срещу журналисти и медии, четвърто тримесечие на 2022 г. 

 

 

Съд Дело №  

(наказателно/ 

гражданско/ 

търговско) 

Страни 

 

Правна 

квалификация на 

деянието/ 

релевантен текст  

по граждански и 

търговски 

производства 

 

Дата на 

насрочено 

заседание 

Резултат 

САС 

 

Гр. дело № 

528/22.02.2022 г. 

Б. А. М. – 

журналист 

С. Г. Г.  – 

собственик на 

„Медияпул“ ООД 

Чл. 49 ЗЗД, Регл. (ЕС) 

653/2014  

13.10.2022 г. РЕШЕНИЕ № 1444/29.11.2022 г. 

Отменя решение № 267058 от 

21.12.2021 г. на Софийски градски 

съд, ГО, 18 с-в по гр.д. 15441/2019 г. 

изцяло включително в частта за 

разноските и вместо него 

ПОСТАНОВЯВА: ОСЪЖДА Б.  А. 

М., ЕГН ………………. и „Медияпул“ 

ООД, ЕИК 130862381 да заплатят 

солидарно на ищеца С. В. М. ЕГН 

………..обезщетение от 4000 (четири 

хиляди) лева на основание чл.49 ЗЗД 

и чл.45 ЗЗД за неимуществени вреди 

от публикации в електронната медия 

„Мediapool.bg“ от 12.02.2018 г. 

озаглавена “Градските съдии не 

подкрепят Св. М. за нов управленски 

мандат“ и от 16.02.2018 г. озаглавена 

„Градският съд поиска за шеф 

неопитен съдия, а не скандалния 

милионер. На ход е ВСС“ ведно със 

законната лихва от 20.02.2018 г. до 

изплащането, като ОТХВЪРЛЯ иска 

на Св. М. за присъждане на разликата 



 

до претендираното обезщетение от 60 

000 (шестдесет хиляди) лева и за 

публикации от 19.02.2018 г. със 

заглавие „Само фаворитът на съдиите 

за шеф на СГС отговори на въпроси за 

имущественото си“ и от 20.02.2018 г. 

със заглавие „Св. М. влезе по 

спешност в правителствена болница и 

отложи вота за СГС“. ОТХВЪРЛЯ 

иска на Св. М. с ЕГН ……….срещу 

Ст. Г. Г. ЕГН ……………..и Фондация 

„Инфоспейс“ ЕИК 130629854 на 

основание чл. 49 и чл. 45 ЗЗД за 

солидарно заплащане на 60 000 лв. 

(шестдесет хиляди лева) обезщетение 

за неимуществени вреди, причинени 

от публикации в електронната медия 

„Мediapool.bg“, както следва - от 

12.02.2018 г., озаглавена “Градските 

съдии не подкрепят Св. М. за нов 

управленски мандат“; от 16.02.2018 г. 

озаглавена „Градският съд поиска за 

шеф неопитен съдия, а не скандалния 

милионер. На ход е ВСС“; от 

19.02.2018 г. със заглавие „Само 

фаворитът на съдиите за шеф на СГС 

отговори на въпроси за 

имущественото си“ и от 20.02.2018 г. 

със заглавие „Св. М. влезе по 

спешност в правителствена болница и 

отложи вота за СГС“, ведно със 

законната лихва върху главницата от 

20.02.2018 г. до окончателното 

плащане. ОСЪЖДА Б. А. М. ЕГН 

………..и „Медияпул“ ООД ЕИК 

130862381 солидарно да заплатят на 



 

Св. М. с ЕГН ……….. на основание 

чл. 78, ал 1 ГПК разноски за първата 

инстанция в размер на 460 

(четиристотин и шестдесет) лева за 

държавна такса и адвокатски хонорар. 

ОСЪЖДА Б. А. М., ЕГН ……… и 

„Медияпул“ ООД, ЕИК 130862381 да 

заплатят солидарно на С. В.М. на 

основание чл. 78, ал. 1 ГПК разноски 

за въззивната инстанция в размер на 

200 (двеста) лева за адвокатски 

хонорар. ОСЪЖДА Св. М. с ЕГН 

…….. на основание чл. 78, ал. 3 от 

ГПК да заплати на Фондация 

„Инфоспейс“ ЕИК 130629854 

разноски в размер на 3600 (три хиляди 

шестстотин) лв. за адвокатски 

хонорар за първата инстанция. 

ОСЪЖДА Св. М. с ЕГН ……….. на 

основание чл. 78, ал. 3 от ГПК да 

заплати на „Медияпул“ ООД, ЕИК 

130862381 разноски в размер на 1120 

(хиляда сто и двадесет) лв. за 

държавна такса за въззивната 

инстанция. РЕШЕНИЕТО може да се 

обжалва в едномесечен срок от 

връчването му на страните. 

 

САС  

Гр. дело № 

3550/16.12.2022 

„Пик Нюз“  Чл. 49 ЗЗД Насрочено  

 

 

ИЗГОТВИЛ: 

 

                     СЪДЕБЕН СТАТИСТИК 

                     З. СТОЯНОВА 


