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РЕШЕНИЕ 

№ 3/26.11.2019 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 сигнал с вх. № 06-025/16.09.2019 на Б.Ж. (СЕМ) срещу телевизия Bulgaria 

On Air по повод репортаж, излъчен на 17 август 2019 г. в емисията новини от 15.30 часа, 

както и в Централната емисия новини от 18.30 часа. Според СЕМ репортажът „набляга на 

търсенето на излишна сензационност при отразяването на жестокост и насилие, което не 

бива да се допуска според Етичния кодекс на българските медии (точки 2.3.3., 2.6.4). 

 

I. ПРОЦЕДУРА 

Сигналът, заведен с вх. № 06-025/16.09.2019, се отнася до нарушение на Етичния кодекс на 

българските медии. 

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

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

 

II. СИГНАЛ 

 

От Съвета за електронни медии посочват, че при общ надзор на програма Bulgaria On Air 

на доставчика на медийни услуги Инвестор.бг АД, регулаторният орган констатира 

нееднократно излъчване в новините на репортаж, посветен на убийството на 7-годишно 

дете в сливенското село С. и на реакциите на близките на жертвата (на 17 август 2019 г. в 

Централната емисия новини от 18.30 часа, както и в емисията новини от 15.30 часа).  

„В излъчения репортаж има кадри с разплаканата баба и а съкрушената майка на детето, 

както и с майката на предполагаемия извършител на тежкото престъпление, които 

вероятно допринасят за засилване мъката на пострадалите  техните близки, а по този начин 

се набляга на търсенето на излишна сензационност при отразяване на жестокост и насилие, 

което не бива да се допуска според Етичния кодекс“, се казва в сигнала.  



  

 

Според СЕМ „в излъчения репортаж липсва разбирането за правото на хората да не бъдат 

безпокоени в скръбта си, както и респект към неприкосновеността на личния живот на 

гражданите“. От регулаторния орган, припомнят, че всичко това е записано в Етичния 

кодекс на българските медии.  

 

В сигнала се посочва още, че в репортажа е включено интервю с жител на селото, който 

споделя пред камерата, че е намерил изнасиленото и малтретирано 7-годишно дете „чисто 

голо“ и „захвърлено като прасе“, но все още живо, което противоречи на изискванията на 

Етичния кодекс за придържане към добър тон и благоприличие в журналистическите 

публикации (точка 2.7.1.).  

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

Да излезе със становище по компетентност относно посочения репортаж – до каква степен  

са спазени журналистическите стандарти и дали констатира нарушение на Етичния кодекс 

на българските медии. 

 

III. РАЗПОРЕДБИ  ОТ ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ, ЧИЕТО 

НАРУШАВАНЕ СЕ ТВЪРДИ: 

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. 

2.6.4 Ще се въздържаме от възхваляващо или придаващо излишна сензационност отразяване на 

престъпления, насилие и жестокост. 

2.7.1 Ще се придържаме към добър тон и благоприличие в нашите публикации. 

 

IV. СТАНОВИЩЕ НА ОТВЕТНАТА СТРАНА 

Нациналният съвет за журналистическа етика изпраща сигнала до редакцията на 

телевизия Bulgaria On Air. Получено е становище от „ИНВЕСТОР.БГ“ АД, представлявано 

от В.М. (изпълнителен директор), доставчик на телевизионна програма „Bulgaria On Air”. 

 

Становището на ответната страна започва с това, че едно от основните правила в 

журналистиката е, че новина е онова, което вълнува широк кръг от обществото“. Там се 

казва още, че „целият екип на телевизията спазва стриктно правилата на 

журналистическата професия и поради тази причина не може да „заглуши“ или подмине 

факти и събития, които са обект на всеобщ коментар не само у нас, но и по света“. 

 

„По тази причина не бихме могли да не запознаем аудиторията си с последствията от 

терористични актове, природни катаклизми, военни действия, автомобилни или 

авиационни катастрофи... за съжаление, примерите са много, и все свързани с човешко 

страдание и мъка“, посочва В.М.   

 

По тази причина ответната страна не счита, че са налице нарушения по текстове 2.3.3., 2.6.4. 

и 2.7.1. от Етичния кодекс на българските медии.  

 

В отговора е изразено несъгласие, че „в излъчения репортаж липсва разбирането за правото 

на хората да не бъдат безпокоени в скръбта си, както и респект към неприкосновеността на 

личния живот на гражданите“. От медията подчертават, че журналистическият екип на 



  

„Bulgaria On Air” е бил поканен от близките на детето да отрази позицията им и 

репортажът не е имал друга цел, освен да информира.  

 

И заради това, че близките на детето сами са изразили желание да говорят пред репортера 

и оператора – „не е засилило мъката им, нито е причинило безпокойство, нито е 

демонстрирало неуважение към неприкосновеността на личния им живот“.  

 

Оттам не приемат и твърденията за „експресивност“ на репортажа, защото той „не е 

допълнително обработен с аудио или видео ефекти с цел добавяне на емоционалност“. 

 

Ответната страна отхвърля и твърдението за търсене на „сензация“. „Видно от 

пийпълметричните данни, въпреки голямото обществено доверие в информацията, която 

предоставяме, емисиите на Новините ON AIR не попадат в Топ 10 на най-гледаните 

предавания в българския ефир. Това означава, че излъчването на този репортаж не е 

увеличило аудиторния дял на емисиите този ден“, заявява В.М.  

  

„Журналистическият ни екип с голямо внимание и уважение се отнася към роднините и 

жертвите на подобни инциденти и никога не си позволява да задава непристойни, 

неприемливи или накърняващи нечие достойнство въпроси. Видно от материала, 

репортерът спазва добрия тон и благоприличие, тъй като разказът на участниците в 

репортажа е свободен и не е резултат на провокационни, неетични и неблагопристойни 

въпроси“, посочват от телевизията.  

 

Според изпълнителната директорка на “Bulgaria On Air”, ако телевизията не е била 

излъчила интервюто с бабата и майката на убитото момиче, които са говорили по собствено 

желание, то нямаше да стане обществено достояние желание на близките и роднините на 

пострадалите при подобни обстоятелства да настояват за отмяна на намаляването на 

присъда с 1/3 при признаване на вина. Ефектът на репортажа е предизвикал подписка, 

протест пред Народното събрание и е предизвикал законодателни промени, твърдят от 

медията.  

 

„Освен това, ако не бяхме излъчили този видеоматериал, обществото нямаше да разбере, 

че е допусната небрежност от страна на спешните екипи“, добавят оттам. 

 

Становището завърша с уверението, че журналистите на медията „са изпълнили 

задълженията си по отразяване на случая професионално и отговорно, след като 

посочените събития, които целят най-вече да предотвратят други трагични инциденти, са 

резултат от излъчения репортаж“.   

    

V. ФАКТИ 

Репортажът от село С. е излъчен първо в следобедната новинарска емисия на „Bulgaria On 

Air“, а в централните новини на телевизията е разширен. Видеоматериалът отразява 

реакцията близките на убитото дете, разказ на мъж, който го е открил в безпомощно 

състояние момичето - „чисто голо“ и „захвърлено като прасе“, но все още живо, разказ на 

майката на обвинения за убийството, както и позиция на зам-директора на болницата в 

Сливен.   



  

 

От видеоматериала са изрязани въпросите на журналиста към участниците в репортажа. 

Бабата на детето е показана в състояние на силен емоционален шок. Няма индикации нито 

един от участниците в репортажа да е бил притискан от оператора или репортера да 

участва в него.  

 

Въпреки изричния отказ да коментира пред медията, в репортажа е излъчено записа от 

интервю по телефона със зам.-директора на болницата в Сливен.  

 

   

VI. МОТИВИ 

При отразяване на случаи на престъпления и насилие медиите се ръководят от 

обществения интерес. В същото време професионалните стандарти изискват те да 

проявяват висока чувствителност към личното пространство на пострадалите, техните 

близки и другите засегнати лица. Често пъти пострадалите от насилие и техните близки са 

подложени на огромен стрес и не винаги имат добра преценка за това дали трябва да дават 

интервюта, независимо от това, че е доброволно.   

 

По време на интервюирането на хора в състояние на травматичен стрес преценката и 

отговорността на журналистите е от първостепенно значение, защото дори и 

добронамереното отношение може да засили страданието на събеседниците и да влоши 

психологическото им състояние. 

 

В излъчения репортаж няма видими индикации, че репортерът принуждава насила 

неговите събеседници да говорят. Близките на убитото дете сами търсят да изразят своята 

позиция пред медиите. Независимо от тежкото психологическо състояние, в което са 

близките, те имат  право на изразяване на мнение.  

 

Репортажът наистина има и информационна стойност. Близките на убитото дете 

формулират две искания от обществен интерес  - едното е за справедливост, а другото е за 

отговорност на екипа на Спешна помощ. Затова и нормата близките да не бъдат безпокоени 

в скръбта им не винаги трябва да се тълкува като им се откаже непременно достъп до 

медиите. 

 

КЖЕ разграничава хипотезите на разпоредбите на Етичния кодекс в защита на личния 

живот на гражданите от разпоредбите, според които хората не трябва да бъдат 

обезпокоявани в скръбта им. В случая няма нарушение и по двете линии.  

 

Но ако  тезата на репортажа е била да акцентира върху обществения интерес -  „близките 

на починалото дете обвиняват екипа на Спешна помощ в неадекватно справяне със 

създалата се ситуация“ – не се налага да бъдат показвани моменти, в които бабата на детето 

показва неговия некролог и е в състояние на силно емоционална безпомощност. По мнение 

на КЖЕ, не се налага да се излъчват подробности без информационна стойност в разказа на 

мъжа, който е открил детето, особено с лексиката и по травмиращия начин, по който той 

го прави. Същевременно КЖЕ отбелязва, че при живи предавания медията е в 

невъзможност да контролира езика, който използват участващите лица. 



  

 

Въпреки отказа за коментар, зам.-директорът на болницата в Сливен е записан и  

разговорът с него е излъчен в репортажа, без да е известно дали директорът е бил уведомен 

за това. КЖЕ смята за уместно да напомни още, че не толерира практики записи да се 

включват въпреки желанието на записаните лица, освен ако не е наложително по смисъла 

на т. 5 от Етичния кодекс. 

 

Комисията не намира нарушение по чл. 2.3.3. и чл. 2.6.4 от Етичния кодекс на българските 

медии. 

Комисията намира  нарушение по чл. 2.7.1. 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 сигнал с вх. № 06-025/16.09.2019 на СЕМ срещу телевизия „Bulgaria On Air” по повод 

репортаж на Б. Ц. от 17.08.2019 г. основателен по отношение на нарушение на чл. 2.7.1.  на 

Етичния кодекс на българските медии. 

 

 

 

Председател на КЖЕ: 

Нели Огнянова 

 

Изпълнителен директор 

на Фондация “НСЖЕ” 

Адриана Попова 

 

 

 
 


