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РЕШЕНИЕ 

№ 4/26.11.2019 

 

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Нели Огнянова 

 

ЧЛЕНОВЕ: Весислава Антонова 

                                   Гена Трайкова 

Даниела Тренчева 

Диляна Илиева 

Илия Вълков 

Бойко Василев 

 

обсъди постъпилия сигнал на Съвета за електронни медии от 3 април 2019 г., по повод 

отразяване по програма Нова телевизия на катастрофа на български самолет на 

територията на Република Северна Македония, в която е загинало четиричленно 

семейство, с молба за мнение дали съдържанието на приложения запис от посоченото 

предаване е в противоречие с разпоредбата на т. 2.3. от Етичния кодекс на българските 

медии. 

 

I. ПРОЦЕДУРА 

Сигналът на СЕМ, заведен вх. № 06-005 от 22.04.2019 г. се отнася 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 медията и  не е получен отговор. 

Даниела Тренчева си направи отвод на основание чл. 13, ал. 2 от ПДКЖЕ поради правна 

връзка с медията, срещу която е насочена жалбата. 

 

 

II. СИГНАЛ НА СЕМ 

 

В сигнала на СЕМ се сочи, че по отразяване в новинарска емисия в телевизионната 

програма  Нова телевизия на катастрофа на български самолет на територията на Северна 

Македония, в която е загинало четиричленно българско семейство, Съветът за електронни 
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медии се обръща към Комисията по журналистическа етика с молба за мнение дали 

съдържанието на приложения запис от посоченото предаване на  3 април 2019 г. е в 

противоречие с разпоредби от Етичния кодекс на българските медии.  

Към сигнала е приложен запис на новинарската емисия на програмата Нова телевизия в 23 

часа на 3 април 2019 година. 

 

III. РАЗПОРЕДБИ  ОТ ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ, ЧИЕТО 

НАРУШАВАНЕ СЕ ТВЪРДИ 

В сигнала на СЕМ по-конкретно е посочена разпоредбата на т.2.3. от  Етичния кодекс на 

българските медии,  чието нарушаване да се обсъди, без по-нататъшно уточняване.   

2.3 Неприкосновеност на личния живот 

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. 

2.3.6 Съгласно практиката на Европейския съд за правата на човека публичните лица се 

ползват с по-ниска степен на защита на личния живот и затова информация за техния 

личен живот може да бъде разкривана, но само когато се налага от обществения интерес. 

 

КЖЕ намира за необходимо да разграничи хипотезите, съдържащи се в т. 2.3. от Етичния 

кодекс под общото заглавие Неприкосновеност на личния живот. Някои от разпоредбите 

регламентират убеждението, че намесата в личния живот по начало е недопустима, 

докато други разпоредби установяват стандарта, че е недопустимо да се засилва мъката на 

близките и медиите трябва да се отнасят с уважение към желанието на хората да не бъдат 

обезпокоявани в скръбта си. В разглеждания случай става дума за втория кръг хипотези – 

в защита на близките на загиналото семейство.  

 

IV. СТАНОВИЩЕ НА ОТВЕТНАТА СТРАНА 

Не е получено становище от страна на доставчика. 

 

V. ФАКТИ 

Сигналът на СЕМ е по повод отразяване на катастрофа в новинарската емисия в 

програмата Нова телевизия,  излъчена в 23 часа на 3 април 2019 г.  Доставчикът излъчва 

информация за трагичното събитие в новинарската емисия, като показва снимки на 

загиналите мъж и жена и съобщава собствените им имена, фамилията на мъжа и 

професиите – бизнесмен и адвокатка. Съобщава се още, че загиват и двете дъщери в 

семейството на 14 и 18 години – с което самоличността на четиримата е напълно разкрита. 

По-нататък се обсъждат причините за катастрофата. Излъчва се и интервю с инструктор 
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на леки самолети, приятел на загиналия, който го окачествява като съвестен и добре 

подготвен,  и съобщава още, че самолетът е Чесна, че практиката на загиналия пилот е 

около пет години, от които близо три години – на конкретния самолет.  

Намесата на медиите в личния живот е предмет на регулиране от Закона за радиото и 

телевизията. Според чл. 16, ал. 1 ЗРТ,  доставчиците на медийни услуги не могат да 

създават и предоставят за разпространение предавания, съдържащи информация, 

свързана с личния живот на гражданите, без тяхно съгласие.  Също така чл. 17 ЗРТ 

предвижда, че доставчиците носят отговорност за съдържанието на предоставяните от тях 

медийни услуги (редакционна отговорност).  Независимо от това СЕМ не налага санкция 

на основата на ЗРТ, а изпраща сигнал до   Етичната комисия  с молба за произнасяне по 

въпроса има ли нарушение на Етичния кодекс на българските медии. 

 

VI. МОТИВИ 

1. Етичният кодекс на българските медии съдържа правила, създадени и възприети от 

самата професионална общност, с които медиите – присъединявайки се към Кодекса – са 

поели доброволен ангажимент да се съобразяват. Въпреки известната връзка между право и 

етика, етичните стандарти не винаги са регламентирани в закона, поради което е 

възможно определено поведение да не съответства на разпоредбите на Етичния кодекс, но 

да е законосъобразно. Преценките на СЕМ за приложимост на Закона за радиото и 

телевизията не  ограничават преценката на Комисията по въпроса дали предаването, по 

отношение на което е поставен въпрос, съдържа нарушение на Етичния кодекс на 

българските медии. 

 

2. Разпоредбата на т.2.3. от Етичния кодекс на българските медии е посветена на 

защитата на личния живот на гражданите. Отразяването на катастрофи, аварии и 

бедствия е свързано с редица етични стандарти, дискутирани и от тази Комисия по повод 

конкретни казуси. В резултат Комисията счита, че при извънредна ситуация медиите не 

трябва да са източник на страх и паника, не трябва да се превръщат в усилвател на 

страхове и трябва да избягват необосновани описания, определения и квалификации. 

Основен ориентир на журналиста в такива ситуации са фактите. Информацията в 

новинарската емисия се отличава със сдържаност, няма елементи на засягане на доброто 

име на семейството. Няма данни загиналите да са публични фигури. В това отношение 

новините са съобразени със стандартите, прилагани и от Комисията за журналистическа 

етика. 

 

3.  Комисията обсъди и дали са спазени следните разпоредби на Етичния кодекс: 

 2.3.1. Уважаваме неприкосновеността на личния живот на всеки. 

 2.3.5.      Само особено важен обществен интерес може да оправдае намесата на медиите в 

личния и семейния живот. 

 

Разкриването на самоличността на жертвите следва да става при внимателен баланс 

между правото на достъп до информация и правото на защита на личния живот. Както 
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сочи т.2.3.5., медиите следва да установят налице ли е преобладаващ обществен интерес от 

намеса в личния живот. Наличието на преобладаващ обществен интерес е обстоятелство, 

което би обосновало намесата в личния живот. Факторът  обществен интерес е дефиниран в 

т.5 на Етичния кодекс на българските медии. Наистина отразяването на събитието не само 

информира, но има образователно и превантивно значение, тъй като се обсъждат 

рисковете за леки самолети, но Комисията намира, че  същата цел  може да се постигне 

без разкриване на самоличността на жертвите – в случая изнасянето на 

идентификационни данни пред широката аудитория на програмата не е оправдано от 

съображения за обществен интерес. 

 

Друг въпрос, който Комисията обсъди, е дали изнесените данни вече са били известни на 

аудиторията на Нова телевизия. Съобщението е излъчено в късната новинарска емисия по 

Нова телевизия на 3 април в 23 часа. Катастрофата е станала на 2 април 2019 г., 

информацията за самоличността на семейството е широко разпространена в медиите на 3 

април след съобщение на Министерството на външните работи на Северна Македония. 

Комисията намира, че съобщението по Нова телевизия не е разширило съществено 

аудиторията, по отношение на която са разкрити данни за самоличността на загиналите, 

тъй като тази информация е била вече публично достъпна към момента на късната 

новинарска емисия по Нова телевизия в 23 часа на 3 април 2019.  

 

Като приема, че посочването на идентификационни данни не е било необходимо, и 

подчертава отговорността на медиите дори когато разгласяват изнесени вече на 

вниманието на обществеността данни,  Комисията се води от  факта, че Нова телевизия е 

съобщила  широко известна информация по начин, който се съобразява с естеството на 

събитието. В допълнение няма данни близките на засегнатите лица да са научили за 

инцидента от въпросната информационна емисия.  

 

На основата на направения анализ и  във връзка с чл. 17, ал. 1 от Правилника за дейността, 

Комисията за журналистическа етика прие следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Не констатира нарушение на т.2.3. от Етичния кодекс на българските медии – 

Неприкосновеност на личния живот. 

 

   

Председател на КЖЕ: 

Нели Огнянова 

 

 

Изпълнителен директор 

на Фондация “НСЖЕ” 

Адриана Попова 


