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РЕШЕНИЕ 

№ 2/26.11.2019 г. 

 

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. № 06-021/17.07.2019  на Л.К. срещу сайта iNews по повод 

публикация, озаглавена: „Млад софиянец се самоуби със скок от моста над река Искър“. 

Според жалбоподателя публикацията нарушава разпоредби на Етичния кодекс на 

българските медии. 

 

I. ПРОЦЕДУРА 

Жалбата, заведена с вх. № 06-021/17.07.2019, 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 

Жалбоподателят твърди, че новината от статията на посочения сайт съдържа невярна 

информация за фокуса и версията на разследването, което е потвърдено от Районното 

управление. Според него информацията в статията е прибързана, преди заключението на 

разследващите, които към момента на публикуване все още са изчаквали съдебно 

медицинска експертиза. Статията се появява във тежък момент за близките на починалия 

и допълнително допринася за засилване на тяхната мъка, посочва още той.  

 

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

Да провери достоверността на информацията и източниците след като единствения 

източник който е упоменат в статията "полицията" твърди точно обраното. 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. 

1.1.2 Няма да публикуваме информация, за която знаем, че е невярна. 

1.1.3 Няма да подвеждаме обществото и ясно ще посочваме къде са използвани манипулирани 

текстове, документи, образи и звуци. 

1.1.4 Ясно ще разграничаваме фактите от коментарите и предположенията. 

1.3.1 Ще се стремим да проверяваме информацията преди нейното публикуване, като търсим и 

използваме различни източници, и доколкото е възможно ще посочваме нейния произход. 

1.3.2 Предпочитаме да използваме идентифицирани източници пред анонимните, чиято 

честност и надеждност не може да се прецени от обществото. 

2.1.1 Ще събираме информация с честни и законни средства. 

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 

На 31.07.2019 г. Националният съвет за журналистическа етика изпраща жалбата до 

редакцията на сайта iNews. Не е получено становище на ответната страна.  

 

V. ФАКТИ 

В публикацията си от 16 юли 2019 г. сайтът iNews съобщава за смъртта на млад мъж на 31 

години от София, който е „бил открит бездиханен под железопътния мост над река Искър“. 

В публикацията, която е без автор, се твърди, че „трупът е шокирал случаен минувач още 

тази сутрин, но е бил разпознат едва следобед“. Споменава се името на загиналия мъж, като 

в текста се твърди още, че той „често посягал към чашката, но се славел като добър монтьор 

и общак“. 

 

В текста се цитира „полицията“, откъдето са съобщили, че по тялото няма следи от насилие 

и най-вероятно става въпрос за самоубийство.  

 

„Според предварителна информация мъжът е бил надрусан преди фаталния скок. Той е 

свалил обувките си и после се е хвърлил.“, пише още там.  
 

VI. МОТИВИ 

 

1.1 Точност 

В публикацията се използва информация от полицията и неназовани източници, като се 

съобщават предположения преди да е приключило разследването за смъртта на мъжа. 

Споменава се това, че „често посягал към чашката, но се славел като добър монтьор и 

общак“, както и че „според предварителна информация мъжът е бил надрусан преди 

фаталния срок“. Макар и журналистите да са в правото си да пазят своите източници, 



  

професионалните стандарти ги задължават да проверяват информацията преди да я 

публикуват. Но и да се въздържат от предположения и подробности, които могат да 

навредят не само на разследването, а и да предизвикат мъка сред близки на пострадалите.      

 

2.2  Тормоз 

В публикацията се конкретизира мястото на самоубийството. „Той  е свалил обувките си и 

после се е хвърлил“, се казва още в текста. Дават се предположения как се е случило в 

подробности, които биха могли да се възприемат като „добра практика“ от хора в 

нестабилно психическо състояние.  

 

Комисията открива нарушение по чл. 1.1.4 Ясно ще разграничаваме фактите от коментарите 

и предположенията от Етичния кодекс на българските медии. 

 

Комисията открива нарушение по чл. 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 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. № 06-021/17.07.2019 на Л.К. срещу сайта iNews по повод публикацията 

„Млад софиянец се самоуби със скок от моста над река Искър“ от 17.06.2019 г. основателна 

по отношение на нарушение на чл. 1.1.4. и 2.3.3.  на Етичния кодекс на българските медии. 

 

Комисията препоръчва на сайта iNews да бъде по-прецизен при отразяване на подобни 

трагични случаи, както и на журналистите да се въздържат от публикуването на 

подробности, които могат да повлияят на хора в нестабилно психическо състояния и да 

способстват или улесняват изпълнението на  самоубийствени и други подобни актове.  

 

Председател на КЖЕ: 

Нели Огнянова 

 

 

Изпълнителен директор 

на Фондация “НСЖЕ” 

Адраиана Попова 


