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РЕШЕНИЕ 

№ 5/26.11.2019 г.  

 

по    

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  постъпили жалби  № 06-007/2019 г. на И. А. срещу 24 часа - онлайн издание, № 06-

008/2019 г. на И. А. срещу Burgas Info, № 06-009/2019 г. на И. А. срещу Informiran.net, № 06-

011/2019 г. на И. А. срещу Petel.bg, № 06-012/2019 г. на И. А.  срещу МИГnews.info, № 06-

013/2019 г. на И. А. срещу Struma.com, № 06-014/2019 г. на И. А. срещу България днес - 

интернет сайт, № 06-015/2019 г. на И. А. срещу Lupa.bg – общо осем. 

 

Жалбите са с един и същ жалбоподател – И.А.,  адвокат.   

 

Жалбите са насочени към защитата на права, които се твърди, че са нарушени,  на едно и 

също лице – Д.М.В., известен като "Екстрасенса Д."  

 

Жалбите имат за предмет публикации в следните медии: 24 часа (онлайн издание), 

burgas.info, informiran.net, petel.bg, МИГNews.info, struma.com, България днес (онлайн 

издание) и lupa.bg. 

 

Твърдят се нарушения на различни разпоредби от Етичния кодекс на българските медии, 

но всички публикации имат общ информационен повод - Становище на Комисията за 

защита на личните данни (КЗЛД) относно приложението на правото на изтриване (право 

„да бъдеш забравен”) в контекста на обработване на лични данни за журналистически 

цели от 4 февруари 2019 г.1 Медии са информирали КЗЛД, че при тях са постъпили 

искания за упражняване на правото на изтриване от лицето Д.М.В. във връзка с 

                                                           
1 Становище рег. №НДМСПО-01-78/04.02.2019 г,  достъпно онлайн на адрес 

https://www.cpdp.bg/?p=element_view&aid=2183  

https://www.cpdp.bg/?p=element_view&aid=2183
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публикувани за него статии и снимки от същите, които касаят осъждането му с влязла в 

сила присъда за престъпление срещу личността по смисъла на глава II от Особената част 

на Наказателния кодекс на Република България. 

С оглед високата степен на обществена значимост на поставените въпроси КЗЛД 

приема следното становище:  

1. Правото на изтриване (или правото „да бъдеш забравен”) не е абсолютно право и 

упражняването му може да бъде дерогирано на някое от изрично посочените основания в 

чл. 17, § 3 от Регламент (ЕС) 2016/679, вр. с чл. 25з, ал. 3, т. 2 от Закона за защита на личните 

данни. 

2. Медиите и в частност журналистите са призвани да осигуряват прозрачност и 

информираност на гражданите, като по този начин способстват за защитата на 

обществения интерес. В конкретния случай е налице основание за отказ на предявеното 

право на изтриване на лични данни поради факта, че обработването им е необходимо за 

упражняване на правото на свобода на изразяване и правото на информация и не на 

последно място за изпълнението на задача от обществен интерес, която обуславя 

необходимостта от информиране на обществото, както за извършените престъпления, 

така и за личността на извършителя, предвид неговата завишена обществена опасност. 

3. Срокът за оповестяване на журналистическа информация, съдържаща лични 

данни следва да е съобразен с принципа за „ограничение на съхранението”, прогласен в 

чл. 5, § 1, б. „д” от Регламент (ЕС) 2016/679, съгласно който личните данни могат да се 

съхраняват законосъобразно във форма, която да позволява идентифицирането на субекта 

на данни за период, който не е по-дълъг от необходимия за целите, за които се обработват 

същите. 

 

Медиите са отразили това становище заедно с коментари, изразяващи – според 

постъпилите в КЖЕ жалби – удовлетворение от позицията на КЗЛД и одобрение на 

отказа на КЗЛД да изиска прилагане на „правото да бъдеш забравен“ по отношение на 

лице с влязла в сила присъда за престъпление срещу личността. В становището на КЗЛД 

не се уточнява какво е това престъпление. Група публикации по така описания 

информационен повод са предмет на жалби, подадени от И.А., адвокат. 

 

КЖЕ приема, че след проверка за допустимост, преписките по приетите за 

допустими жалби могат да бъдат обединени и да се гледат общо. 

 

 

I. ПРОЦЕДУРА 

Жалба № 06-008/2019 г. срещу Burgas Info и жалба № 06-009/2019 г. срещу Informiran.net, са 

недопустими, тъй като статиите, предмет на жалбата,  към момента не съществуват и не 

могат да бъдат анализирани  от Комисията.   

 

Останалите жалби са  допустими  предвид обстоятелствата, че са подадени  в срок, отнасят 

се до предполагаемо нарушение на Етичния кодекс на българските медии и съдържат 

всички необходими реквизити. 
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В изпълнение на чл. 10, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за 

журналистическа етика, е потърсено  становището на съответната медия. Не е получен 

отговор с изключение на 24 часа,  МИГnews.info и petel.bg. 

 

Комисията взе решение да обедини разглеждането на жалбите на И.А. срещу 24 часа 

(онлайн издание), petel.bg, МИГNews.info, struma.com, България днес (онлайн издание) и 

lupa.bg. 

 

II. ЖАЛБИ 

Жалбите са реакция срещу одобрителните публикации, излезли в медиите след 

публикуването на становището на КЗЛД, в което се казва, че публикациите за Д.М.В., 

включително  обработването на лични данни за него, са необходими за упражняване на 

правото на свобода на изразяване и правото на информация и „за изпълнението на задача 

от обществен интерес, която обуславя необходимостта от информиране на обществото, 

както за извършените престъпления, така и за личността на извършителя, предвид 

неговата завишена обществена опасност.“ 

 

След получаване на отказ от КЗЛД, защитата на Д.М.В. търси начин да се заличи 

информацията за лицето, като пледира нарушения на Етичния кодекс на  българските 

медии.  

 

III. РАЗПОРЕДБИ  ОТ ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ, ЧИЕТО 

НАРУШАВАНЕ СЕ ТВЪРДИ 

В посочените жалби се твърди, че публикациите в посочените шест издания нарушават 

широк спектър от разпоредбите на Етичния кодекс на българските медии в следните 

предметни полета: т. 1 Точност, т. 2 Благоприличие и т. 4 Авторски права.  

Също така, доколкото в публикациите съществуват квалификации „изнасилвач“ и 

„измамник“, се твърди, че лицето никога не е осъждано. Не се уточнява, че има влязла в 

сила присъда за блудство. 

  

IV. СТАНОВИЩЕ НА ОТВЕТНАТА СТРАНА 

Получени са отговори от медиите по три от преписките. Мнението в отговорите е за 

неоснователност на жалбите.  

 

В отговора на в. 24 часа се препраща кореспонденция, информираща Комисията за 

производството относно „правото да бъдеш забравен“. Изтъква се, че няма пречка 

медиите да публикуват материали, свързани със сексуалната ориентация на различни 

лица,  когато има преобладаващ обществен интерес.  

 

В отговора на МИГnews.info от по-късна дата  има и препратка към публикуваното на 

сайта на КЗЛД становище, което пряко се отнася до екстрасенса Д. и се препоръчва на 

КЖЕ да не приема жалбата за основателна. 

 

В отговора на  petel.bg  се изнася информация за влязла в сила присъда на лицето Д. М.В. 

за блудство: през декември 2016 година съдът е признал  Д. М.В.  за виновен за това, че на 2 

октомври 2015 г. в П.  е извършил блудствени действия. Жертвата била студентка, която се 
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срещнала с него в отговор на публикувана от измамника обява, че търси офис-

сътруднички. Пловдивският Окръжен съд кумулира наложените на подсъдимия 

наказания от 2014 година и налага  обща присъда от 6 години затвор. 
 

V. ФАКТИ 

Лицето Д.М.В. е широко известно на българската общественост. То се представя за 

екстрасенс и чрез реклама офлайн и онлайн привлича хора със различни проблеми и 

страдания. Скоро към медиите и към прокуратурата са подадени множество жалби, 

сигнали и оплаквания, че лицето се възползва от доверието на хората, за да се опитва да 

предприема насилие и блудствени действия. Има събрани доказателства, отново изнесени 

в медиите, че Д.М.В. се е представял като полицай и служител на други институции.  

Срещу него се водят различни производства,  има и присъди за блудство и грабеж, като 

КЖЕ не може точно да установи техния брой и фазата,  до която достигат. Със сигурност е 

ясно, че след присъдата от 2016 г. за блудство лицето изтърпява наказание „лишаване от 

свобода“. 

Както посочва КЗЛД, има несъмнена необходимост обществото да бъде информирано и 

за личността, и за извършваното от него  „предвид неговата завишена обществена 

опасност“. 

 

VI. МОТИВИ 

КЖЕ се запозна с публикациите, в които медиите се солидаризират със становището на 

КЗЛД, в което се отказва „право да бъде забравен“ на Д.М.В., широко известен с опити да 

заблуждава хората за статуса и способностите си.  

 

КЖЕ смята, че и осъдените, и изтърпяващите наказание „лишаване от свобода“ имат 

правата, предвидени в правните и саморегулаторни актове.  

 

Като призовава към по-голяма прецизност и точност, включително за вида и формата на 

престъпните деяния, в които е уличен Д.М.В., Комисията намира, че съществува 

преобладаващ обществен интерес и необходимост  хората да са предупредени за  

биографията и посегателствата на Д.М.В. и да са предпазени от въвеждане на заблуждение 

в бъдеще,  което дава основания на медиите да обработват лични данни за лицето и да 

публикуват материали за него. Няма данни публикациите да манипулират читателите. 

Няма и констатирано нарушение на изискването за благоприличие, доколкото – разбира 

се – е благоприлично да се отразяват и коментират сексуални престъпления. Публикуване 

на обществено достъпни снимки на лицето, вкл. на такива от обществени места, според 

КЖЕ е оправдано предвид общата превенция, осъществявана с помощта на медиите.  

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

Комисията за журналистическа етика прие следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Като взе предвид обществената опасност на Д.М.В., продължителния период, в който той 

е осъществявал опити за посегателства срещу личността, инкриминирани от закона, и 

фактът, че Д.М.В. се възползва от доверчивостта, а за младите хора – и от неопитността им,  

Комисията за журналистическа етика не констатира нарушения на Етичния кодекс на 
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българските медии от страна на 24 часа (онлайн издание), petel.bg, МИГNews.info,  

struma.com, България днес (онлайн издание) и lupa.bg, които са публикували информация 

за Д.М.В. по повод становище на КЗЛД, с което се отказва на лицето „право да бъде 

забравен“ и при преобладаващ обществен интерес.  

 

 

 

Председател на КЖЕ: 

Нели Огнянова 

 

 

Изпълнителен директор 

на Фондация “НСЖЕ” 

Адриана Попова 


