
 

 

 

 

 

 

 

НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

№ РД-10-4/ 14.01.2022 г. 

 
Днес, 14.01.2022 г., подписаната Бетина Славчева Жотева, председател на Съвета 

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

административно нарушение № НД-01-31/ 16.12.2021 г., съставен от …, на длъжност 

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

… и …, срещу 168 ЧАСА ЕООД, ЕИК: 831400025, седалище и адрес на управление: гр. 

София 1202, р-н Оборище, ул. Св. Св. Кирил и Методий № 84, представлявано от Венелина 

Атанасова Гочева и Борислав Валентинов Зюмбюлев, за следното: 

 

На 25.10.2021 г., в административната сграда на Съвета за електронни медии (СЕМ) - 

гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, при преглед на вписана в Публичния регистър 

на СЕМ медийна услуга по заявка, достъпна на адрес: https://www.24chasa.bg/, която се 

създава и предоставя при поискване на потребителите от доставчика на нелинейни медийни 

услуги 168 ЧАСА ЕООД, е установено следното: 

 

На 25.10.2021 г. в 14:33 ч. на интернет адрес https://24chasa.bg/novini/article/10323754 

е публикувана статия със заглавие „Шокиращи кадри от самоубийствения полет на фолк 

певеца Денис Теофиков (Видео)“, придружена от вграден в канала на 24 часа 

(https://www.youtube.com/c/24%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0) в платформата 

YouTube аудио-визуален материал. 

 

Аудио-визуалният материал е презаписан от платформата TikTok и е с времетраене 

01:37 мин. Аудио-визуалното съдържание между 00:00:19 и 00:01:17 мин. е следното:    

 

Аудио:  Видео:  

Глас зад кадър: „И да е починал Вие нищо не 

може да направите“ 

„Ще дойдат, те ще дойдат сега“ 

„Починало е момчето“ 

„Те ще дойдат, Вие сега само стойте там“ 

„Тя познава ли го момичето“ 

Женски глас: „Не знам“ 

Момиче: „Това е приятелят ми“ 

Глас зад кадър: „Вашият приятел?“ 

Момиче (плачейки): “Мойто..моят приятел.“ 

Глас зад кадър: „Стойте там сега, стойте там“ 

Момиче: „Мъртъв ли е“ 

Глас зад кадър: „Откъде е паднал? От кой? Е 

как падна?“ 

На 0:19 сек. от материала за пръв път се 

вижда трупът на починалия човек. Тялото 

е облечено в оранжево яке и обърнато с 

лице към земята. Камерата се приближава 

и снима трупа в полу-близък план. След 

това се отдалечава, отива към врата на 

апартамент, на 0:42 камерата се обръща и 

отново показва трупа.  

Следват кадри на две момичета, едното от 

тях плаче, а другото се опитва да я 

прибере в апартамента. Камерата отново 

се обръща и показва трупа в широк план. 

Следва ново завъртане на камерата, в 

кадъра се вижда полицай, след което 

отново се завърта и показва трупа. 

https://www.24chasa.bg/
https://24chasa.bg/novini/article/10323754
https://www.youtube.com/c/24%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0
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Момиче: „Не знам, аз бях долу, той ми казаха, 

че просто се е хвърлил“ 

Глас зад кадър: „Не се ядосвайте, влезнете 

вътре, влезнете вътре и стойте, те ще дойдат“ 

„Некво момче е скочило от горе, аз го чух 

оттам, обадих се на Бърза помощ, тука едното 

момиче му е приятелка. Трябва да видим там, 

аз съм се обадил на 112.“  

 

 

 

 

 

 

 

От заглавието към видеоматериала става ясно, че въпросните кадри показват 

безжизненото тяло на младия български изпълнител Денис Теофиков, за който се 

предполага, че е извършил самоубийство, скачайки от висок етаж, както и първата реакция 

на неговата приятелка, след като научава за случилото се.  

Търсенето на сензационност чрез показването на кадри на трупа на младия човек, 

освен че показва абсолютна липса на хуманност и демонстрация на бездушие към паметта 

на момчето и страданието на близките му, влиза в крещящо противоречие с понятието за 

добри нрави, възприемани като критерии за обществено благоприличие, установени в 

обществото с цел неговото съхраняване. 

Разпространението на подобни кадри нито е в обществен интерес, нито има някаква 

информационна стойност, а изцяло противоречи на основен принцип на Закона за радиото 

и телевизията, от който следва да се водят доставчиците на медийни услуги, а именно 

недопускане на предавания, които противоречат на добрите нрави. 

 

С публикуването на интернет страницата си https://www.24chasa.bg/ на описаните по-

горе кадри доставчикът на нелинейни медийни услуги 168 ЧАСА ЕООД е допуснал 

предоставяне за разпространение на видеоклип (предаване), което противоречи на добрите 

нрави, с което е  

нарушил чл. 17, ал. 2 във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 6 от Закона за радиото и телевизията. 

  

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

DVD-R със запис на видеоклипа, разпространен на 25.10.2021 г. на адрес: 

https://24chasa.bg/novini/article/10323754; 2. Покана до 168 ЧАСА ЕООД с изх. № ЛРР-08 

36-00-14/ 09.12.2021 г. + обратна разписка за получаването ѝ; 3. Пълномощно рег. № 16942/ 

14.12.2021 г. на нотариус Весела Ивчева.  

 

В законоустановения срок е постъпило писмено възражение с вх. № ЛРР-08 36-00-14/ 

20.12.2021 г. от представител на доставчика на медийни услуги, в което се отрича 

извършването на нарушение. В него се твърди, че посоченият в АУАН аудио-визуален 

материал не представлява самостоятелно „ентъртейнмънт“ видео съдържание, а 

илюстрация към публикувана статия с информационен характер. Материалът не е бил част 

от видео раздела за поръчки на 168  ЧАСА ЕООД, нито е бил достъпен с търсачката на 

сайта на дружеството, нито е имал самостоятелна насоченост. В този смисъл поведението 

на доставчика не може да бъде квалифицирано като такова по допускане на създаване или 

предоставяне за разпространение на предаване по смисъла на чл. 17, ал. 2 от ЗРТ. Изразява 

се и несъгласие с направения в акта извод, че от заглавието към видеоматериала ставало 

ясно, че  въпросните кадрите показват безжизненото тяло на младия български изпълнител 

Денис Теофиков, за който се предполага, че е извършил самоубийство. Съдържанието на 

въпросната публикация е било насочено да отрази реакцията на приятели на починалия, 

доколкото същата представлява интерес за обществото, без по този начин да е търсена 

сензационност. Сочи се също така, че недопускането на каквото и да е съдържание, 

влизащо в противоречие с добрите нрави, е част от последователната политиката на 168  

https://www.24chasa.bg/
https://24chasa.bg/novini/article/10323754
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ЧАСА ЕООД и на другите асоциирани със същото издание. „24 часа“ спазва и винаги е 

спазвало правилата на Етичния кодекс на българските медии и последователно се е 

придържало към посочената политика да не бъде публикувано съдържание, в което става 

дума за самоубийства и насилие. Придружаващият конкретната публикация видеоматериал 

е резултат на неволно допусната грешка на новопостъпил в изданието журналист и веднага 

след като е установено точното съдържание на видеоматериала, цялата публикация е 

премахната, в резултат на което съдържанието е било достъпно за по-малко от 14 минути. 

На 26.10.2021 г. е публикуван материал, в който „24 часа“ поднася извиненията си за 

въпросното видеосъдържание. 

 

След като на основание чл. 52, ал. 4 от ЗАНН проверих АУАН № НД-01-31/ 16.12.2021 

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. АУАН е връчен на нарушителя чрез негов упълномощен 

представител, който е реализирал адекватно правото си на защита, подавайки писмено 

възражение.  

АУАН е законосъобразен и от материалноправна страна. Противно на твърдението на 

представителя на доставчика, че придружаващият публикацията е материал е резултат на 

неволна грешка, заглавието на текста към видеото всъщност сочи точно обратното – че 

доставчикът е знаел, че предоставя за разпространение „шокиращи кадри“ и че те са от 

„самоубийствения полет“ на младия изпълнител. Нещо повече, видеоматериалът е вграден 

от канала на 24 часа в YouTube, т.е. неоснователни се явяват и доводите, че публикуването 

му и на сайта https://www.24chasa.bg/ е „неволно“. Няма как да се приеме, че 

разпространението на кадри на трупа на момчето или на реакциите на неговата приятелка 

след научаването за случилото се са в обществен интерес, нито пък същите имат някаква 

информационна стойност. Изцяло в противоречие с добрите нрави, моралните и етичните 

норми е разпространението на каквито и да е кадри от самоубийство, независимо дали става 

въпрос за известна личност или обикновен човек. 

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 е 

първо в дейността на доставчика, но не са налице смекчаващи обстоятелства и 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. Предвид липсата на отегчаващи или други обстоятелства намирам, 

че следва да бъде наложена санкция в минималния размер, предвиден в чл. 126, ал. 1 от ЗРТ. 

 

Предвид горното и 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 168 ЧАСА ЕООД, ЕИК: 831400025, седалище и адрес на управление: 

гр. София 1202, р-н Оборище, ул. Св. Св. Кирил и Методий № 84, представлявано от 

Венелина Атанасова Гочева и Борислав Валентинов Зюмбюлев, имуществена санкция в 

размер на 3000 (три хиляди) лева за нарушение на  чл. 17, ал. 2 във връзка с чл. 10, ал. 

1, т. 6 от Закона за радиото и телевизията  

https://www.24chasa.bg/
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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 (2400 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 

БЕТИНА ЖОТЕВА 

 

 

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 

БЕТИНА ЖОТЕВА 

 

 

 


