
 

        

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 20/06.02.2020 г. 

 

   

Комисията по журналистическа етика на свое редовно заседание 06.02.2020 г. в 

състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нели Огнянова  

 

ЧЛЕНОВЕ: Александър Кашъмов 

Бойко Василев 

Весислава Антонова 

                                   Гена Трайкова 

Даниела Тренчева 

Диляна Илиева 

Илия Вълков 

Ирина Недева 

 

изслуша доклада по жалба с вх. № 06-036  на Е.Н.Н. срещу публикация във 

вестник “Телеграф” със заглавие: “Срамът е най-тежката присъда ”. Комисията 

констатира следното:  

 

I. ПРОЦЕДУРА 

Жалбата е срещу статия – коментар във вестник “Телеграф” със заглавие: 

“Срамът е най-тежката присъда ”, публикувана в изданието от 21 декември 2019 

година. Жалбата е допустима предвид обстоятелствата, че е подадена в срок, 

отнася се до нарушение на Етичния кодекс на българските медии и съдържа 

всички необходими реквизити. Копие от жалбата и искане за становище са 

изпратени на “Телеграф”. Становище от вестник “Телеграф” не е получено. 

 

II. ЖАЛБА  

В жалбата се твърди, че фактите, посочени в статията на стр. 8 от вестника, повод 

за която е коментарът, срещу който е насочена жалбата, сочат, че не само „богати 

жени“ са жертва на престъплението, извършено от лицата, които се изправят 

пред Специализирания съд, т.е. жертви на това престъпление не са само 

описаните в коментара и вероятно не са само жени.  
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Жалбоподателят твърди, че в коментара са изкривени фактите и че 

определението “скучаещи дами” за жертвите на киберпрестъпление не е 

обективно, защото с името "скучаещи дами" са класифицирани всички жертви 

на престъпната мрежа. Подобни квалификации вменяват на жертвите 

допълнително чувство на срам и вина пред обществото.  

 

Твърди се, че жертвите на престъплението са подали жалба и въз основа на нея е 

проведено разследване. Жалбоподателят изразява мнение, че понеже личните 

данни на пострадалите жени са свързани с делото, което предстои да се води, 

дори и без да са посочени имената им, те вече са „класифицирани като 

„скучаещи дами“, които трябва да се срамуват от деянието си“ и по този начин 

статията нарушава правото на личен живот. Жалбоподателят определя 

журналистическия коментар като  „обществена гавра“, която увеличава 

изпитваните от жертвите мъка и срам.  

 

Според жалбоподателя освен невярна информацията в процесния коментар е 

предава отразените факти „възхваляващо“ и с „излишна сензационност“. На 

практика, медията омаловажава едно изключително тежко престъпление като 

прехвърля половината от вината за стореното върху неговите жертви.  

 

III. РАЗПОРЕДБИ ОТ ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ, 

ЧИЕТО НАРУШАВАНЕ СЕ ТВЪРДИ 

 

1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТОВЕРНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОБЩЕСТВОТО 

1.1.4 Ясно ще разграничаваме фактите от коментарите и предположенията. 

1.1.5 В коментарите и анализите ще се стремим да предоставяме различни гледни 

точки 

2 СЪБИРАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 

2.3 Неприкосновеност на личния живот 

2.3.3 Няма да засилваме мъката на хората, попаднали в беда или пострадали от 

престъпление и ще съобщаваме такава информация със съчувствие и сдържаност 

2.6.4 Ще се въздържаме от възхваляващо или придаващо излишна сензационност 

отразяване на престъпления, насилие и жестокост 

2.6.5. Ще внимаваме да не бъдем използвани за платформа от онези, които насърчават, 

подбуждат или прилагат насилие, ще съобщаваме за техните действия с 

необходимата сдържаност и само ако това е в очевиден обществен интерес 

2.7 Благоприличие 

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

 

IV. СТАНОВИЩЕ НА ОТВЕТНАТА СТРАНА 

Не е постъпило становище на ответната страна в 7-дневен срок, въпреки че 

покана  за становище  е изпратена.  
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 V. ФАКТИ 

Коментарът „Срамът е най-тежката присъда“ е написан на базата на статия, 

публикувана във вестника в същия ден. На Комисията по журналистическа етика 

не е предоставена статията повод за коментара. Тя не може да бъде открита и в 

интернет.  

 

От подзаглавието на коментара става ясно, че статията информира за 

задържането на двама мъже, които системно са изнудвали жени след като са се 

домогвали до голите им снимки в социалните мрежи. Така написаният коментар 

омаловажава престъплението като прехвърля вината за стореното и на неговите 

жертви.  

  

VI. МОТИВИ 

Коментарът със заглавие: „Срамът е най-тежката присъда“ започва със старата 

българска поговорка „Да би мирно седяло, не би чудо видяло“. Още в първото 

изречение на статията се внушава вина на жертвите на престъплението. 

Коментарът е дискриминационен и сексистки.  

 

Жертвите са описани като „скучаещи дами“, които можеха да „запълват 

свободното си време с доста по-смислени занимания от това да пращат свои голи 

снимки на абсолютно непознати господа“. На финала отново авторът заявява, че: 

„за изневеряващите остава само срамът и моралното наказание, което понякога 

е много по-жестоко, от която и да е глоба или присъда”.  

 

Така написаният коментар изглежда като публично порицание и произнасяне 

на присъда, без да отчита /според жалбоподателят/ естеството на извършеното 

срещу жените престъпление и взаимоотношенията им с извършителите. 

 

На основата на изложеното беше прието следното 

 

 РЕШЕНИЕ: 

Статията-коментар със заглавие „Срамът е най-тежката присъда“, публикувана 

във вестник “Телеграф” от 21 декември 2019 година,  нарушава Етичния кодекс на 

българските медии в частта му: 

1.1.5. В коментарите и анализите ще се стремим да предоставяме различни 

гледни точки; 

2.3.3 Няма да засилваме мъката на хората, попаднали в беда или пострадали от 

престъпление и ще съобщаваме такава информация 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; 
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Съгласно Правилника за дейността на Комисията за журналистическа 

етика решението да се изпрати на заинтересованите страни в 7-дневен срок от 

приемането му. 

 

  

 

Председател на КЖЕ: 

Нели Огнянова 

 

 

Изпълнителен директор 

на Фондация “НСЖЕ” 

Адриана Попова 

 


