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РЕШЕНИЕ 

№ 41/01.12.2021 г. 

 

Комисията по журналистическа етика на свое редовно заседание на 01.12.2021 г. в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Нели Огнянова 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

Александър Кашъмов 

Бойко Василев 

Весислава Антонова 

Гена Трайкова 

Даниела Тренчева 

Диляна Илиева 

Илия Вълков 

Ирина Недева 

 

изслуша доклад по жалба с вх. № 08-043  на  И.К.К. срещу публикация в електронния сайт  на 

списание Мениджър със заглавие Британски миноносец навлезе в руски води, прогониха го с 

предупредителни изстрели 1 от 23 юни 2021 г., в която, според жалбоподателя, е извършено 

нарушение на Етичния кодекс на българските медии.    

 

I. ПРОЦЕДУРА 

 

1. Жалба с вх. № 08-043/2021 твърди нарушение на Етичния кодекс на българските медии 

от страна на изданието Мениджър в неговия интернет сайт.  

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 до издателя. 

4.   По повод жалбата има постъпил    писмен  отговор  в срока, определен в правилника.    

 

II. ЖАЛБА 

 
                                                           
1  https://www.manager.bg/svyat/ruski-voenen-korab-s-predupreditelni-izstreli-sreshchu-

britanski-eskadren-minonosec-v-cherno 
 

 

https://www.manager.bg/svyat/ruski-voenen-korab-s-predupreditelni-izstreli-sreshchu-britanski-eskadren-minonosec-v-cherno
https://www.manager.bg/svyat/ruski-voenen-korab-s-predupreditelni-izstreli-sreshchu-britanski-eskadren-minonosec-v-cherno
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В жалбата се посочва, че „заглавието на статията е фактологично невярно. Крим и 

прилежащите морски граници не са официално международно признати за руски. 

Заглавието цели единствено да скандализира и привлече читатели без да е фактологично 

вярно. 

Мениджър копира заглавието на руски източник въпреки, че има разминаване в репортажа на 

руския източник и западните такива - това не е отчетено като фактор от Мениджър.“ 

Жалбоподателят иска от КЖЕ да постанови нарушение на Етичния кодекс на българските 

медии.  Медията да публикува/разпространи поправка. 

 

III. РАЗПОРЕДБИ ОТ ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ, ЧИЕТО 

НАРУШАВАНЕ СЕ ТВЪРДИ: 

 

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. 

 

IV. СТАНОВИЩА НА МЕДИИТЕ 

 

В становището си МИТ ПРЕС ЕООД,  издател на Мениджър и носител на редакционната 

отговорност за сайта на Мениджър, отбелязва, че „Жалбата разглежда единствено заглавието на 

Публикацията, извън контекста на нейното съдържание, като в този смисъл упоменатите норми 

на Етичния кодекс са приложени неправилно, а мотивите към Жалбата са неточни и непълни.  

1. Публикацията и цялостното отразяване на темата в сп. „Мениджър“ спазват принципа 

за баланс между различни гледни точки  

 

Публикацията представлява първо отразяване на темата, като ясно и недвусмислено са посочени 

източниците на изложената информация, включително агенция „Интерфакс“, Ройтерс, 

Българската телеграфна агенция и ТАСС. Цитирано е също и съобщението по темата на 

Министерството на отбраната на Русия, което е представено без редакторска намеса, а неговият 

автор е посочен ясно. Към датата и часа на Публикацията, цитираното съобщение е първото и към 

този момент единствено официално съобщение на държавна институция по темата. Веднага след 

обявяване на позицията на Министерството на отбраната на Обединеното кралство, същата е 

разпространена в последваща публикация в интернет сайта на сп. „Мениджър“ 

(https://www.manager.bg/svyat/london-othvrli-ruskite-tvrdeniya-za-predupreditelna-strelba-po-britanski-

korab-v-cherno-more). Гледните точки и анализи на западни медии по темата също са отразени в 

отделни публикации (https://www.manager.bg/svyat/tayms-velikobritaniya-predupredi-rusiya-che-shche-

prodlzhi-da-plava-v-cherno-more).  
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В този смисъл, твърдението, че в Публикацията липсва баланс между различни гледни точки и по-

конкретно, че не е отчетено „разминаване в репортажа на руския източник и западните такива“ е 

несъстоятелно.  

 

2. Публикацията отразява вярно и точно фактите по дискутираната тема  

 

В Жалбата се твърди още, че заглавието на Публикацията е „фактологично невярно“, тъй като 

„Крим и прилежащите морски граници не са официално международно признати за руски“.  

Това твърдение също е мотивирано от непълен и неточен анализ на Публикацията, като предвид е 

взето единствено нейното заглавие, без то да се разгледа в контекста на нейното пълно съдържание.  

Както беше изложено по-горе, Публикацията обобщава първата налична по темата информация, 

като ясно и недвусмислено посочва източниците си. Цитирано е и първото и към онзи момент 

единствено съобщение на държавен орган по темата.  

В този смисъл, целта на Публикацията, включително и на нейното заглавие, е да изложи наличната 

информация за коментираните в нея събития, предвид неясната към онзи момент фактическа 

обстановка, а не да представя фактологично неверни твърдения в стремеж да привлече читатели.  

Предвид гореизложените съображения, считаме Жалбата за несъстоятелна, а мотивите към нея за 

тенденциозни, непълни и неточни. Молим Комисията по журналистическа етика след запознаване 

със съображенията към Жалбата да постанови решение, с което да отхвърли жалбата като 

неоснователна по всички от цитираните в нея разпоредби от Етичния кодекс.“ 

  

V. ФАКТИ 

 

КЖЕ се запозна с публикацията, предмет на жалбата. В нея се казва, че руски военен кораб е 

произвел предупредителни изстрели срещу британския ескадрен миноносец "Дифендър", 

който е навлязъл в руски териториални води в Черно море край бреговете на Крим „според  

агенция Интерфакс, позовавайки се на изявление от днес на руското министерство на 

отбраната, цитирано от Ройтерс и БТА“. 

По-долу отново се цитират официални лица от руска страна, така както  техните изявления 

са предадени от руска агенция: "Инцидентът в Черно море край бреговете на Крим със 

защитника на ВМС на Великобритания е провокация и опит за проверка на бдителността на 

Русия", заяви първият заместник-председател на Държавния съвет на републиката Ефим 

Фикс, цитиран от ТАСС. 

Източниците на всяко твърдение са посочени, това са преобладаващо   ТАСС и други руски 

източници.  В становището на издателя се казва, че това са първите налични информации, те 

са цитирани с източниците им, а по-късно, когато са се появили информации и от други 

източници, включително от засегнатата британска страна, те са излезли в отделни 

публикации.  
   

VI. МОТИВИ 

 

КЖЕ разгледа жалбата и приложените към нея материали. Жалбата се отнася до 

разпоредбите за точност  в Етичния кодекс на българските медии.   

 

По отношение на  достоверността и точността на публикациите, КЖЕ не констатира 

нарушение на изискванията, както следва: 
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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. 

 

Информацията следва източниците, те са посочени прецизно, няма манипулация.  Ефект на 

небалансираност се е получил поради факта, че е взето редакционно решение да не се изчаква 

развитието на обстановката, а постъпващата информация да се изнася в отделни публикации. 

Така  в началото разглежданата в жалбата публикация се позовава действително 

преимуществено на руски източници, но впоследствие е предадена и другата гледна точка  - 

медията е отразила публикации на ТАСС,  МВнР на Обединеното кралство, а по-късно на The 

Guardian и др.    

 

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 жалба с вх. No 08-043/2021  срещу публикация в сайта на изданието  Мениджър за 

неоснователна по всички пледирани членове. 

 

Въпреки че редакционните решения са изцяло в компетентността на журналистическия екип, 

КЖЕ все пак смята за нужно да посочи, че при отразяване на подобни събития, особено 

оценявани противоречиво в различните източници, медиите да  включват контекст на 

събитията. 

 

Също така, ако квалификация или оценка са спорни, не е препоръчително в заглавие да се 

включват спорни елементи, без да се посочва чия е гледната точка. Ако ще се предава 

информация за „руски води“ или „руски територии“ и те са предмет на спор, би следвало да 

се укаже, че според руското министерство на отбраната  има навлизане в руски териториални 

води в Черно море, а не това да се представя като твърдение за факт в заглавието и да се 

разчита на запознаване с публикацията. КЖЕ обръща внимание върху особеното значение на 

заглавието, защото изданието следва да взема предвид, че невинаги читателите се запознават 

с цялата статия – поради което заглавието само по себе си трябва да  не въвежда в 

заблуждение.    

 

 

Председател на КЖЕ: 

Нели Огнянова 

 

Изпълнителен директор на Фондация “НСЖЕ”: 

Ева Петрова 


