
РЕШЕНИЕ 

№ 28/30.06.2021 г. 

Комисията по журналистическа етика на свое редовно заседание на  30.06.2021 г. 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 жалби вх. № 08-023 и 08-024 на Ф.С. и Д.Г. срещу он-лайн изданието 

flagman.bg. Комисията констатира следното: 

I. ПРОЦЕДУРА: 

1. Жалбите, подадени от Ф.С. и Д.Г. са срещу поредица от статии /общо 3/ в 

електронното издание flagman.bg със следните заглавия: “Кървав инцидент край 

Ропотамо! Кола поемете момиче и момче с мотор”; “Възрастният водач на 

бургаското Рено отнел предимството на моториста (18+)”; “Трагедията е 

неописуема: 26-годишната П. е издъхнала при кървавата баня край Ропотамо”, 

публикувани на 25 април 2021 г. 

2. Жалбата е допустима по смисъла на чл. 7 и чл. 8 от Правилника за дейността на 

Комисията по журналистическа етика. Подадена е в срок и съдържа всички 

необходими реквизити.  

3. Копие от жалбата и искане за становище са изпратени на flagman.bg. 

4. По повод на жалбите не е постъпил писмен отговор от редакцията на flagman.bg 

 

II. ЖАЛБА: 

Ф.С. и Д.Г. сезират Националния съвет по журналистическа етика заради снимковия 

материал към поредица от статии със следните заглавия: ““Кървав инцидент край 

Ропотамо! Кола поемете момиче и момче с мотор”; “Възрастният водач на бургаското 

Рено отнел предимството на моториста (18+)”; “Трагедията е неописуема: 26-годишната 

П. е издъхнала при кървавата баня край Ропотамо”. Жалбоподателите определят 

публикуваните снимки като “потресаващи”. Според тях с публикуването на “снимки на 
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току що убито момиче” се цели сензационност. В мотивите към жалбите се посочва още, 

че “потресаващите снимки” от смъртта на младото момиче, могат да бъдат видени и от 

нейните близки. Предвид статията и поредицата от допълващи публикации по темата 

снимката на умиращ човек е “против всякакви общочовешки норми”. Посочва се още, 

че: “Флагман за пореден път не зачита човешката трагедия”. Както и фактът, че с 

публикуване на снимковия материал се “търси евтина сензация за сметка на един 

загубен живот”.  

III. НОРМИ ОТ ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ, ЧИЕТО 

НАРУШАВАНЕ СЕ ТВЪРДИ 

1. ПРЕДOСТАВЯНЕ НА ДOСТOВЕРНА ИНФOРМАЦИЯ НА OБЩЕСТВOТO,  

2. СЪБИРАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ  

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.  

2.7 Благоприличие 

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

 СТАНОВИЩЕ НА ОТВЕТНАТА СТРАНА 

Във Фондация “Национален съвет за журналистическа етика” не е постъпило 

становище на ответната страна – flagman.bg в предвидения срок. 

IV. ФАКТИ 

Случаят с катастрофата край Ропотамо е широко отразен в медиите. За разлика от 

flagman.bg нито една друга медия не си е позволила да покаже избраните от онлайн 

изданието снимки, на които се виждат телата на пострадалите мотористи. На една от 

снимките се вижда как двама души оказват помощ на пострадалото момиче и макар да 

е направен опит лицето на жертвата да е бъде заличено (пикселизирано), това по 

никакъв начин не скрива нейната самоличност. След първата публикация - широко 

илюстрирана със снимки на жертвите на катастрофата (двамата мотористи) в 

следващите статии се използват основно снимки на пострадалото момиче.  

V. МОТИВИ 

Публикациите съдържат изключително директни – крупни кадри – на които са 

различими силно въздействащи за читателя детайли (кръв, хора, които оказват първа 
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помощ, опитват да намерят пулса на пострадалото момиче, окървавени гумени 

ръкавици, каска). Всички тези детайли допълнително подсилват внушенията на 

снимките и може да се твърди, че биха засилили скръбта на близките. Особено 

впечатление прави многократното използване на един от кадрите – крупен план на 

главата на жертвата и кръвта около нея. 

РЕШЕНИЕ: 

Комисията счита, че снимковият материал към статиите, публикуван в електронното 

издание flagman.bg нарушава принципите на благоприличие и добрия тон. Комисията 

счита, че избрания снимков материал нарушава Етичния кодекс на българските медии 

в следните му части:  

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. 

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

2.6.4 Ще се въздържаме от възхваляващо или придаващо излишна сензационност отразяване на 

престъпления, насилие и жестокост.  

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         

 


