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РЕШЕНИЕ 

№ 1/26.11.2019 

 

 

Комисията по журналистическа етика на свое редовно заседание на 26.11.2019 г. в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Нели Огнянова 

 

ЧЛЕНОВЕ:  Диляна Илиева 

Илия Вълков 

Даниела Тренчева 

Гена Трайкова 

Весислава Антонова  

Бойко Василев 

 

 

изслуша доклад по жалба с вх. № 06-001/03.01.2019 г. на М. П. срещу сайта pirinsko.com. по 

повод публикация, озаглавена: „А.A. от С. е сред арестуваните за кражби на коли в Банско“. 

Според жалбоподателката публикацията нарушава разпоредби на Етичния кодекс на 

българските медии. 

 

I. ПРОЦЕДУРА 

Жалбата, заведена с вх. № 06-001/03.01.2019 г. , е допустима, предвид обстоятелствата, че е 

подадена в срок, отнася се до нарушение на Етичния кодекс на българските медии и 

съдържа всички необходими реквизити. 

Във връзка с чл. 10, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за журналистическа 

етика, е потърсено становище на медията. Отговор НЕ е получен. 

 

II. ЖАЛБА 

Жалбоподателката посочва, че в публикацията има съвпадение на имена. Става дума за 

баща и син, чиито име и фамилия съвпадат. Според публикацията крадците са двама 

братя, но фактите сочат,  че техният баща А.И.  е арестуван за кражба на коли. Единият от 

синовете му, който носи същото име и фамилия, погрешно е посочен за извършител в 

статията.  

Заедно с това, според М.П. публикувани са снимки, взети от лична страница във фейсбук на 

сина А.И. Снимките не са от публичен профил. „Името А. И. е на бащата, и тъй като съвпада 



 

  

с това на сина му, не дава правото да публикуват снимки на двамата младежи.“, се казва  в 

жалбата.  

В жалбата се отправят следните искания към Комисията по журналистическа етика: 

Да постанови нарушение на Етичния кодекс на българските медии. Медията да 

публикува/разпространи поправка. 

 

III. РАЗПОРЕДБИ  ОТ ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ, ЧИЕТО 

НАРУШАВАНЕ СЕ ТВЪРДИ: 

1.1.1 Ще предоставяме на обществото точна и проверена информация и няма преднамерено да 

скриваме или изопачаваме факти. 

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. 

2.4.3 Няма да публикуваме информация или снимки за личния живот на деца, освен ако не е от 

значителен обществен интерес. 

 

IV. СТАНОВИЩЕ НА ОТВЕТНАТА СТРАНА 

На 17.01.2019 г. Националният съвет за журналистическа етика изпраща жалбата до 

редакцията на сайта pirinsko.com. Не е получено становище на ответната страна.  

 

V. ФАКТИ 

В публикация от 3 януари 2019 г. сайтът pirinsko.com съобщава, че полицията е задържала 

двама автокрадци при опит да задигнат румънски джип BMW X6. Там се посочва, че 

единият е „П. П. от К., който преди време задигна автомобила на зам.-главният прокурор 

Б. С.“. Вторият задържан е „А. И. от С.“. 

Според източник на Pirinsko.com автокрадецът от С. е А. И., който има брат близнак. В 

статията са публикувани и три снимки, на две от които е един и същи мъж. Не е посочено 

името му под фотографиите. 

   

VI. МОТИВИ 

Чл. 1.1.1 Ще предоставяме на обществото точна и проверена информация и няма 

преднамерено да скриваме или изопачаваме факти. 

Публикацията със заглавие „А. А. от С. е сред арестуваните за кражби на коли в Банско“ 

разказва за арест на двама крадци на автомобили. В текста обаче става дума за друго лице – 

„А. И. от С.“. Налице е несъответствие между заглавие и съдържание. Допусната е 

неточност за задържаното лице и не е посочено дали прикачените снимки към статията са 

на А.А. или на А. И.   

По този начин медията неправилно е посочила за извършител сина, а не бащата, в резултат 

на неточна и непроверена информация.  

Комисията намира нарушение по чл. 1.1.1 от Етичния кодекс на българските медии.  

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. 



 

  

2.4.3 Няма да публикуваме информация или снимки за личния живот на деца, освен 

ако не е от значителен обществен интерес. 

 

Публикацията отразява арест на две лица, които са заподозрени за кражба на автомобили. 

Етичният кодекс на българските журналисти приема, че при случаи от обществен интерес 

може да отпаднат защитните механизми на принципа за неприкосновеност на личния 

живот - когато става дума за „предотвратяване и разкриване на тежки престъпления“. В 

случая Комисията не може да идентифицира  лицето на снимката в резултати от 

посоченото вече объркване, което представлява нарушение на т.1.1.1.  от Етичния кодекс. 

 

Комисията взе предвид, че видимата възраст не попада в законовите разпоредби на Закона 

за закрила на детето (т. 2. Дете по смисъла на този закон е всяко физическо лице до 

навършването на 18 години.).   

 

Комисията не намира нарушение по т. 2.3.1. и т. 2.3.2 от Етичния кодекс на българските медии. 

Комисията не намира нарушение по т. 2.4.3. от Етичния кодекс на българските медии.  

 

На основата на събраната информация и направения анализ, във връзка с чл. 17, ал. 1 от 

Правилника за дейността, Комисията за журналистическа етика прие следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

Намира жалба с вх. № 06-001/03.01.2019 г. на М.П. срещу сайта pirinsko.com по повод 

публикацията „А. А. от С. е сред арестуваните за кражби на коли в Банско“ от 03.01.2019 г. 

основателна по отношение на нарушение на т. 1.1.1.  на Етичния кодекс на българските 

медии. 

 

Комисията препоръчва на сайта pirinsko.com да свали снимките, ако на тях не е 

задържаният за кражба на автомобили.  

 

Комисията препоръчва публикуване на поправка с цел отстраняване на фактологичните 

грешки в публикацията.   

 

 

 

Председател на КЖЕ: 

Нели Огнянова 

 

 

Изпълнителен директор 

на Фондация “НСЖЕ” 

Адриана Попова 

 

 

 


