
РЕШЕНИЕ 

№ 1/16.03.2021 г. 

  

Комисията по журналистическа етика на свое редовно заседание  - 16.03.2021 година в 

състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Нели Огнянова 

 

ЧЛЕНОВЕ:  Бойко Василев 

Весислава Антонова 

Диляна Илиева 

Даниела Тренчева 

Гена Трайкова 

Ирина Недева 

Александър Кашъмов 

Илия Вълков                                            

изслуша доклада по жалба вх. № 07 - 021/2020 г. на Г. Ш. срещу интернет сайта „Бивол“, по 

повод публикация със заглавие „Журналистка от БТВ с награда за крадени от Биволъ 

материали“ от 24 май 2020 г. 

 

Комисията констатира следното: 

I. ПРОЦЕДУРА: 

1.  Жалбата е подадена от Г. Ш. по повод на публикация в интернет сайта „Бивол“ със 

заглавие „Журналистка от БТВ с награда за крадени от Биволъ материали“ от 24 май 2020 

г.  

2. Жалбата е подадена в предвидения в чл. 7, ал. 3, т. 1 от Правилника за дейността на 

Комисията по журналистическа етика срок и отговаря на изискванията на чл. 8 от 

Правилника.  

3. По повод жалбата от сайта „Бивол“ е постъпил писмен отговор.  

II .ЖАЛБА  



В жалбата се твърди, че в публикация на интернет сайта “Бивол” публикувана на 24 май 

2020 година е извършено нарушение на Етичния кодекс на българските медии (Етични 

кодекс). Жалбоподателката иска от КЖЕ да установи нарушение на Етичния кодекс, като 

бъде извършена проверка по чл. 4 от него и да бъде постановено становище. 

Според жалбоподателката: “Твърденията на "Бивол" водят до ерозия на доверието в 

журналистите и медиите.“. 

III. НОРМИ ОТ ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ, ЧИЕТО 

НАРУШАВАНЕ СЕ ТВЪРДИ 

4. ВЗАИМOOТНOШЕНИЯ В МЕДИИТЕ И МЕЖДУ МЕДИИТЕ 

4.1 Ние вярваме, че взаимоотношенията между медиите, както и между медийните 

професионалисти, работещи в тях, трябва да се характеризират с взаимно уважение и честна 

конкуренция, с цел запазване на авторитета на професията. 

4.2 Ние вярваме, че обществото има право да знае кой притежава и контролира медиите. 

4.3 Ние смятаме за неприемливи всички форми на плагиатство. 

4.4 Ние уважаваме авторското право и спазваме авторскоправните споразумения. 

4.5 Кратки извадки от чужди материали могат да се използват без разрешение, но задължително 

трябва да се посочва от коя медия са взети. 

4.6 По-дълги откъси или цели материали от други медии могат да се използват само с 

предварително разрешение и като се посочат авторът и медията. 

4.7 Ще подкрепяме наши колеги от други медии, когато те са несправедливо нападани или 

критикувани. Oт друга страна обаче, професионалната солидарност не ще бъде извинение за 

укриване или изкривяване на информация. 

4.8 Ние вярваме, че журналистите, които са спазили буквата и духа на този Кодекс, но са 

преследвани в съда от трети страни заради техни публикации, трябва да бъдат подкрепяни от 

медиите, в които работят. 

СТАНОВИЩЕ НА ОТВЕТНАТА СТРАНА 

От сайта „Бивол“ е постъпил писмен отговор по жалбата. В него се заявява, че макар сайтът 

формално да не се е присъединил към Етичния кодекс, той спазва и уважава заложените в 

него принципи и конкретни изисквания, като също така намира, че „прилагането на 

Кодекса би трябвало да е задължително за всеки, който има претенцията да бъде медия и 

за всеки, който упражнява високоотговорната дейност на журналист“, като Кодексът е 

„необходим и точен ориентир за правилата на журналистическата професия“. В отговора 

се поддържа становището, че фактите, изложени в статията, са верни и се проследява 

развитието на публикациите в различни медии по случая „Апартаментгейт“. Посочват се 

публикациите по тази тема в „Бивол“ и се излага становище, че става въпрос за разкрития. 

Според отговора, БТВ е използвала разкритията на „Бивол“ в свои публикации, без да 

посочи източника.  



В отговора на жалбата се отправя искане към Комисията да се произнесе по въпроси, 

свързани с тълкуването и прилагането на т.4.3. от Кодекса на българските медии, който 

гласи: 

4.3 Ние смятаме за неприемливи всички форми на плагиатство. 

V. ФАКТИ 

Предмет на жалбата е статия, намираща се и сега в интернет на адрес https://bivol.bg/bivol-

btv-plagiat.html . В нея се твърди, че „журналистката от бТВ Т.Т. е  отличена с награда зa 

пoрeдицaтa “Къщи бeз гocти”,  която без преувеличение е открадната от материали на 

Биволъ по темата “Къщи за тъщи”. Никъде в излъчените репортажи   няма позоваване на 

първоизточника, но се използват наши ключови разкрития и фактологията от нашите 

разследвания.“ Твърди се още, че и друг път бТВ е излъчвала „редовно репортажи по 

материали от сайта „Бивол“, без да се позове нито веднъж на разкритията ни по скандалите 

“Апартаментгейт“, “Терасагейт” и “Къщи за тъщи“.  Приложена е и таблица с твърдяни 

изплагиатствани материали, дата на публикуване и дата на излъчване в бТВ. 

VI. МОТИВИ 

По искането в жалбата  

С жалбата на Г.Ш. е поискано комисията да се произнесе по повдигнатия въпрос за 

нарушение на разпоредбите от Раздел 4 от Етичния кодекс на българските медии, 

озаглавен „Взаимоотношения в медиите и между медиите“, извършено чрез публикация в 

сайта „Бивол“ от 24 май 2020 г. След обсъждане в открито заседание, Комисията стигна до 

следните изводи: 

Въпросът за личната засегнатост на жалбоподателя  

Според Правилника за дейността на Комисията за журналистическа етика тя може да 

разглежда жалби, които отговарят на изискванията на чл. 7 и чл. 8 от същия.  

В рамките на практиката си Комисията е имала поводи да отчете, че засегнатостта на 

жалбоподателя е основа предпоставка за допускане на жалбата до разглеждане, както се 

приема поначало по отношение на всички производства, свързани с разглеждане на жалби 

от съдилища, независими държавни органи и др. При приемането, както и при 

измененията на Правилника за дейността на Комисията за журналистическа етика 

Фондация „Национален съвет за журналистическа етика“ се е придържала към правилото, 

че Комисията не би могла да се самосезира по конкретен казус. По въпроси от обществен 

интерес тя може да приеме становище, но не и решение (вж. чл. 20 от Правилника).  

Този подход Комисията по принцип смята за правилен, тъй като обратното предоставя 

широки възможности за субективна преценка кой казус е значим, при която и 

преценяващият, и решаващият са едни и същи. Това не е съвместимо с принципите за 

независимост и безпристрастност, които са заложени и в Правилника /срв. чл.13, ал.1/, а и 

са неотменно задължителни за всяка институция или организация, осъществяваща 

дейност по разглеждане на жалби. 

https://bivol.bg/bivol-btv-plagiat.html
https://bivol.bg/bivol-btv-plagiat.html
https://bivol.bg/category/b-files/%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b3%d0%b5%d0%b9%d1%82
https://bivol.bg/category/b-files/guesthouses


От гледна точка на горните принципи и на установилата се практика още от времето на 

Комисията за етика в електронните медии и Комисията за етика в печатните медии, 

Комисията по журналистическа етика следва и в настоящия случай да разгледа въпроса 

относно засегнатостта на жалбоподателя. 

Следва да се отчете на първо място, че в Етичния кодекс на българските медии са 

регламентирани различни по вид и характер задължения. В едни от случаите 

задължението е за въздържане от действие ( напр. при забраната за използване на скрита 

камера, освен в тясно определените изключения – т.2.1.2 ), а в други – за действие ( напр. да 

бъде даден възможност за изразяване на позицията на засегнатия – т.1.1.6 ). В едни от 

случаите на задължението кореспондира конкретно индивидуално право на съответния 

засегнат човек или юридическо лице. Така например задължението за представяне на 

точна и вярна информация кореспондира на правото на добро име на засегнатия ( т. 1.1.1 

– 1.1.3 ). В други случаи задължението съгласно Етичния кодекс не кореспондира на 

индивидуално право, както е при изискването за благоприличие на публикации ( т.2.7 ). В 

последния вид случаи би могло да се приеме, че е налице засегнат обществен интерес, но 

не и нечие индивидуално право.   

В случаите на засегнато индивидуално право, правото на жалба принадлежи на засегнатия. 

Да се приеме обратното означава да се позволи на неограничен кръг хора, включително 

непознати на засегнатия, да подават от негово име жалба. Това означава да бъде заместена 

волята на самия засегнат, който по ред причини би могъл да не желае да подаде жалба. 

Подобно заместване на свободната индивидуална воля в демократичното общество не е 

приемливо. Дали даден вид публичност е желана или не за въвлечения в нея, е исконно 

лично право да прецени самият засегнат.  

Поради това в случаите, в които с твърдяно неизпълнение на задължение е засегнато 

индивидуално право, правото на жалба до Комисията за журналистическа етика може да 

се признае единствено на носителя на това право, т.е. на засегнатото лице.  

Следва да се отбележи, че в другата категория случаи, в които е засегнат обществен интерес, 

но не и индивидуално право, Комисията по журналистическа етика е прилагала по-

широко разбиране за засегнатост. Това е така, тъй като при липса на конкретен засегнат 

възниква проблемът, че Комисията не би могла да бъде адресирана, за да си произнесе с 

решение. Ако кръгът на евентуалните жалбоподатели в тези случаи се разбира тясно, то за 

нея остава единствено възможността да приеме становище по конкретен случай от 

обществен интерес ( чл. 20 от правилника).  

Поради това за тази категория случаи Комисията по журналистическа етика от години 

прилага широко разбиране относно заинтересоваността. В практиката си е приела, че 

такава широка заинтересованост имат неправителствени организации – фондации и 

сдружения. Приела е, че дори отделни граждани могат да поставят такива въпроси. Това се 

отнася например до оплаквания, свързани с подбуждане към дискриминация или 

дискриминация ( т.2.5.1 и 2.5.2), благоприличие (т. 2.1.7), сензационност при отразяване на 

престъпления, насилие или жестокост (т.2.6.4 ) и др.  

Приложимост на приетия от Комисията подход към настоящия случай 



В настоящия случай оплакванията са по раздел 4 от Етичния кодекс на българските медии. 

Жалбоподателката смята, че чрез публикация в сайта „Бивол“  по отношение на материал 

в БТВ е допуснато нарушение на разпоредбите, свързани с добрите взаимоотношения и 

взаимното уважение между медиите.  

Жалбоподателката не е журналист в БТВ, нито представлява телевизионния оператор, нито 

отговаря за редакционната политика на телевизията и предаванията в нея, нито има 

взаимоотношения с телевизията към момента на публикацията в „Бивол“ и на подаването 

на жалбата. Не се констатира връзка между жалбоподателя и засегнатата медия.  

Комисията е на мнение, че преценка по въпроса, смята ли накърнени с посочената 

публикация добрите взаимоотношения и взаимното уважение между медиите, може да 

направи единствено засегнатата медия или засегнатата журналистка. При наличието на 

спор между две страни би било нередно да се предостави възможност на трето, 

неучастващо в този спор и несвързано с тези страни лице да поставя въпрос пред 

Комисията по журналистическа етика. Как изглежда този спор в очите на един или друг 

читател, зрител или медиен професионалист, е въпрос на тяхно лично възприятие, 

убеждение, мнение, което е тяхно право да формират, както и изразят публично. 

Преценката обаче дали този спор да се отнесе до арбитър, в случая – Комисията по 

журналистическа етика, може да направи единствено засегната страна.  

Поради това жалбата е недопустима.  

По искането в отговора на жалбата  

В писмения отговор по жалбата е направено искане Комисията да се произнесе по 

поставени въпроси, свързани с тълкуването и прилагането на т.4.3. от Етичния кодекс на 

българските медии.  

Доколкото случаят не се обсъжда по същество, не следва да бъдат разглеждани както 

доводите в жалбата, така и доводите в отговора на жалбата (становище).  

В отговора обаче е направено и искане за произнасяне по оплакване от нарушение на т.4.3. 

от Етичния кодекс на българските медии. В тази връзка Комисията отбелязва, че съгласно 

Правилника за дейността на Комисията за журналистическа етика оплакването от 

евентуално нарушение на кодекса следва да бъде направено във формата на жалба. 

Отговорът на жалба не представлява самостоятелна (насрещна) жалба.  

В този смисъл Комисията смята, че оплакването не е в изискуемата форма и не следва да 

бъде разглеждано. КЖЕ взе предвид и факта, че самото оплакване, направено с жалбата, 

няма да бъде разглеждано поради това, че тя е обявена за недопустима – поради това и 

съображенията в отговора на жалбата няма да се разглеждат по същество.  

 

РЕШЕНИЕ: 

Комисията смята за недопустима жалбата срещу интернет сайта “Бивол” относно 

публикация от 24 май 2020 г. 



Комисията смята за недопустимо искането за произнасяне по твърдяно нарушение на 

Етичния кодекс на българските медии от страна на БТВ.  

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 

 

 


