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РЕШЕНИЕ 

№ 4/16.03.2021 г. 

 

 

Комисията по журналистическа етика на свое редовно заседание на в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Нели Огнянова 

 

ЧЛЕНОВЕ:  Бойко Василев 

Весислава Антонова 

Гена Трайкова 

Диляна Илиева 

Даниела Тренчева 

Ирина Недева 

Александър Кашъмов 

Илия Вълков 

 

изслуша доклада по обединени жалби с вх. № 07-047, № 07-048 и 07-049 на Е.Б. по 

публикации в сайтовете 7dnibulgaria.bg, 4vlast-bg.com, onovini.eu, в които се съобщава за 

самоубийството на Р. Б.: „Безработица, безпаричие, безизходица… Защо се самоуби 

самоковският борец Р. Б.?“, „Трагедия: Откриха обесен 19-годишния борец Р. Б.“, „Лъсна 

грозната истина за смъртта на обесения 19-годишен Р.“, „Трагедия в Самоков! Младата 

надежда в борбата Р. Б. открит мъртъв, 19- годишният младеж мечтаел за световна титла“. 

Според жалбоподателката, публикуваните текстове нарушават разпоредби на Етичния 

кодекс на българските медии. 

 

I. ПРОЦЕДУРА 

Жалбите, заведени с вх. № 07-047, 07-048 и 07-049,  са обединени в една. Те са допустими, 

предвид обстоятелствата, че са подадени в срок, отнасят се до нарушение на Етичния кодекс 

на българските медии и съдържат всички необходими реквизити.  

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

етика, е потърсено становище на медията. Отговор е получен от сайта 4vlast-bg.com.  

 

II. ЖАЛБА 

В три отделни жалби до Етичната комисия Е. Б. пише, че публикациите са: „Невярна 

информация! Публикувана без знанието на семейството“ (onivini.eu), „Починалото момче 

е брат ми, спортист, добър искрен човек в статията се твърди, че е дилър и наркоман! 

Можем да докажем неверността на информацията с експертиза при излизането и!“ 



  

(7dnibulgaria.bg), а сайтът 4vlast-bg.com „не е получил позволението на нас близките за 

публикуването на статията нито сме разказвали каквото и да било“. 

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

Да постанови нарушение на Етичния кодекс на българските медии. Сайтовете 

7dnibulgaria.bg, 4vlast-bg.com, onovini.eu  да публикуват/разпространят поправка.  

 

III. РАЗПОРЕДБИ  ОТ ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ, ЧИЕТО 

НАРУШАВАНЕ СЕ ТВЪРДИ: 

 

1. ПРЕДOСТАВЯНЕ НА ДOСТOВЕРНА ИНФOРМАЦИЯ НА OБЩЕСТВOТO,  

 

1.1 Точност,  

1.1.1 Ще предоставяме на обществото точна и проверена информация и няма преднамерено да 

скриваме или изопачаваме факти.,  

1.1.2 Няма да публикуваме информация, за която знаем, че е невярна.,  

1.1.3 Няма да подвеждаме обществото и ясно ще посочваме къде са използвани манипулирани 

текстове, документи, образи и звуци.,  

1.1.4 Ясно ще разграничаваме фактите от коментарите и предположенията.,  

1.3 Източници,  

1.3.1 Ще се стремим да проверяваме информацията преди нейното публикуване, като търсим и 

използваме различни източници, и доколкото е възможно ще посочваме нейния произход.,  

1.3.4 Винаги ще посочваме, когато информацията не е потвърдена.  

 

2. СЪБИРАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФΘРМАЦИЯ,  

 

2.2 Тормоз 

 

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., 2.8 Самоубийства,  

2.8.1 При съобщаване за самоубийства, ще избягваме да огласяваме подробности за начина, по 

който са извършени, за да ограничим риска от подражание. 

 

IV. СТАНОВИЩЕ НА ОТВЕТНАТА СТРАНА 

Комисията е получила становище от М. В. от сайта 4vlast-bg.com. В него тя твърди, че 

информацията за смъртта на Р. Б. е била отразена в редица медии- регионални и спортни.  



  

Според В. той е бил изключително популярен в Самоков заради спортните си успехи. „В 

статията ни е описано, че той е смятан за голяма надежда в борбата, че има редица 

завоювани отличия, че е мечтаел за световна титла... Даже в заглавието не сме написали 

"самоуби се", а "открит мъртъв" и "мечтаел за световна титла". Няма една обидна дума в 

текста. Ако има твърдения,  че "младежът е разпространявал наркотици, а и самият той 

често посягал към дрогата", посочва М. В., не става въпрос за цитираните медии.  

 

Тя отбелязва в становището, че в публикацията в 4vlast-bg.com „няма подобни 

квалификации и твърдения, само най- обща информация за случая“. В същото време 

заявява, че медията е „подложена на жесток тормоз, близките си изкарват гнева върху нас“.  

 

Към отговора до Етичната комисия М. В. е приложила  и сигнал до полицията за тормоз и 

телефонни заплахи от близки на Р. Б.   

 

V. ФАКТИ 

Изброените в жалбите сайтове отразяват информацията за самоубийството на 19 годишен 

младеж, който е имал спортни успехи и е бил популярен в град Самоков.  

 

Под заглавие: „Трагедия в Самоков! Младата надежда в борбата Р.Б. открит мъртъв, 19- 

годишният младеж мечтаел за световна титла“, сайтът 4vlast-bg.com. пише че в Самоков 

„всички са потресени“. В същото време се посочва, че той е сложил край на „бляскавото си 

бъдеще“ по „жесток начин“. И са дадени подробности за начина, по който е отнел живота 

си. В края на текста са изразени съболезнования към близките на младежа.   

 

Сайтовете onovini.eu. и 7dnibulgaria.bg са препубликували текст от друга медия – glas.bg. В 

публикацията се твърди, че две са основните версии, по които работи полицията в Самоков 

във връзка със смъртта на лицето.  

 

В текста са изтъкнати твърдения, за които няма факти, а предположения: „това са 

налегналата го безработица и безпаричие, както и любовна драма“, съобщава се 

информация без достоверен източник: „в малкото градче се твърди, че младежът е 

разпространявал наркотици, а и самият той често посягал към дрогата“, описани са 

подробности от жилището на младежа: „разследващи заварили тотален безпорядък – 

разхвърляни дрехи, мръсотия, все едно вътре е живял клошар“.  

 

VI. МОТИВИ 

Сред основните функции на медиите е да съобщават и да обръщат внимание на важни за 

обществото теми и събития. Самоубийството на млад човек, който е бил и известен в своята 

общност, ползвал се е с добро име заради спортните си успехи, няма как да не бъде обект 

на внимание от медиите. Дори съществува очакване медиите   да отразят този случай.  

 

Същевременно медиите имат задължение да предават трагичните събития 

безпристрастно, като вземат предвид различни гледни точки, но те нямат задължение нито 

да издирват близките на засегнатото, в случая починалото лице, нито да съгласуват 

публикацията с тях, нито да изискват одобрението им.  

 



  

 

В същото време КЖЕ напомня, че всяко отразяване на трагични събития изисква повишено 

внимание и спазване на стандарти, които КЖЕ е обобщила в становището си за отразяване 

на случаи на насилие и трагични инциденти. Медиите са длъжни да запазят достойнството 

на всеки пострадал и да избягват да засилват мъката и травмата на близките.   

 

Комисията припомня своите препоръки към медиите да не се позовават на слухове и да не 

включват в своите разработки непотвърдени коментари, започващи с „в малкото градче се 

твърди“.  

 

Обръщаме внимание и върху факта, че разкриването на подробности чрез описание на 

детайлите на едно самоубийство може да се превърне в модел за поведение на хора в 

нестабилно психическо състояние.  

 

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 жалбите с вх. № 07-047-49 по повод публикации в сайтовете 7dnibulgaria.bg, 4vlast-

bg.com, onovini.eu за неоснователни по отношение на твърдените разпоредби  на Етичния 

кодекс на българските медии. 

 

Призовава медиите да се съобразяват стриктно с изискванията  на Етичния кодекс и 

Становището за отразяване на случаи на насилие и трагични инциденти. 

 

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 

 
 


