РЕШЕНИЕ
№ 15/26.11.2019 г.
София

Комисията по журналистическа етика на свое редовно заседание на 26.11. 2019 г. в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Нели Огнянова

ЧЛЕНОВЕ:

Бойко Василев
Весислава Антонова
Гена Трайкова
Даниела Тренчева
Диляна Илиева
Илия Вълков

обсъди постъпила жалба № 06-031/2019 г. на Х.С.Т. срещу Нова телевизия. Жалбата
съдържа твърдение за нарушаване на различни разпоредби от Етичния кодекс на
българските медии.
I. ПРОЦЕДУРА
Жалба № 06-031/2019 г. е допустима предвид обстоятелствата, че е подадена в срок,
отнася се до предполагаемо нарушение на Етичния кодекс на българските медии и
съдържа всички необходими реквизити.
В изпълнение на чл. 10, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за
журналистическа етика, е потърсено становището на съответната медия. Получен е
отговор от доставчика Нова телевизия.
II. ЖАЛБА
На 30 октомври 2019 г. Нова телевизия публикува в новините си информация за
разследване по повод починало от отравяне дете в Кардам. В серия материали под
заглавие Трагедията в Кардам телевизията отразява случая и на сайта си.1 Заглавието на
конкретната публикация от 30 октомври на сайта е „Разследват склоняване към
самоубийство в случая с починалото дете в Кардам“. В жалбата си твърди, че тази именно
публикация нарушава Етичния кодекс на българските медии, като мотивът е „Разследват
склоняване към самоубийство в случая с починалото дете в Кардам? АЗ лично не виждам
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как едно малко дете може да се самоубие!!! Помислете“. Няма други основания и мотиви
за жалбата.
Иска се да се констатира нарушение, да се излъчи поправка и да се предостави право на
отговор.
III. РАЗПОРЕДБИ ОТ ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ, ЧИЕТО
НАРУШАВАНЕ СЕ ТВЪРДИ
В жалбата се твърди, че публикацията нарушават широк спектър от разпоредбите на
Етичния кодекс на българските медии в предметните полета 1. Точност и 2. Защита на
личния живот:
1.1.4 Ясно ще разграничаваме фактите от коментарите и предположенията.,
2.3.1 Уважаваме неприкосновеността на личния живот на всеки.,
2.3.2 Ще избягваме публикуването на снимки и записи, направени извън обществените места,
ако засегнатите лица не са съгласни.,
2.3.3 Няма да засилваме мъката на хората, попаднали в беда или пострадали от престъпление, и
ще съобщаваме такива информации със съчувствие и сдържаност.,
2.3.4 Ще уважаваме желанието на хората да не бъдат безпокоени в скръбта си.,
2.3.5 Само особено важен обществен интерес може да оправдае намесата на медиите в личния и
семейния живот
IV. СТАНОВИЩЕ НА ОТВЕТНАТА СТРАНА
Получен е отговор от Нова телевизия. Мнението в отговора е за неоснователност на
жалбата: жалбата е несъстоятелна, необоснована и следва да се остави без уважение.
Посочва се, че информацията, изнесена чрез процесния репортаж, съотв. статия, е
предоставена от прокуратурата на Република България. Както е посочено в статията и е
видно и от видео материала към нея: „Досъдебното производство е образувано обичайно
по член 127 ал.1 от НК. То е престъпление за склоняване към самоубийство. Версията, по
която се работи, насочена от лекарите, е отравяне”, заяви Йорданка Чанева от Районна
прокуратура – Генерал Тошево.“.
Репортажът има за цел да информира обществеността относно действията на
прокуратурата за които тя самата информира. Всички тези изнесени в репортажа факти
отговарят на обективната истина. Тази информация, предоставена от прокуратурата, е
разпространена и от други медии.
V. ФАКТИ
В публикацията става дума за трагедия в Кардам, вероятно поради хранително отравяне.
Към момента на публикацията прокуратурата работи по различни версии. Нова
телевизия отразява хода на разследването и в два последователни дни има публикации със
заглавия на тази тема:
 на 30 октомври – Разследват склоняване към самоубийство в случая с починалото
дете в Кардам
 на 31 октомври - Прокуратурата за трагедията в Кардам: Не се касае за склоняване
към самоубийство
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VI. МОТИВИ
КЖЕ се запозна с публикациите. Те имат информативен характер в рамките на
необходимото, без стремеж към сензационност или необосновано навлизане в личния
живот. Наистина името на майката е споменато, но предвид малкото населено място,
семейство с четири деца лесно може да се идентифицира дори да бяха използвани
инициали. Имената на децата не се споменават. Изнесените в репортажа и на сайта факти
отговарят на истината. Проследена е и официалната информация, предоставена от
прокуратурата, за изясняване на причините за трагедията, както и акциите на
съпричастност към семейството.
На основата на направения анализ и във връзка с чл. 17, ал. 1 от Правилника за дейността,
Комисията за журналистическа етика прие следното
РЕШЕНИЕ:
КЖЕ не установява нарушение на Етичния кодекс на българските медии.
Председател на КЖЕ:
Нели Огнянова

Изпълнителен директор
на Фондация “НСЖЕ”
Адриана Попова
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