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РЕШЕНИЕ 

№ 44/01.12.2021 г.  

 

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

Нели Огнянова 

 

ЧЛЕНОВЕ:  

Бойко Василев 

Весислава Антонова 

Диляна Илиева 

Гена Трайкова 

Даниела Тренчева 

Илия Вълков 

Ирина Недева 

Александър Кашъмов  

 

изслуша доклада по жалба с вх. № 08-55 на Н.Н. и сигнал на Съвета за електронни медии, 

заведен под № 08-56 по повод публикация в сайта Plovdiv24 със заглавие „Покъртително! 

Човекът просто бил легнал на линията и чакал влака да премине“ от 23 август 2021 г. 

 

Според жалбоподателя  публикацията нарушава разпоредби на Етичния кодекс на 

българските медии. Съветът за електронни медии насочва публикацията към Комисията 

за журналистическа етика за произнасяне по компетентност.  

 

I. ПРОЦЕДУРА 

Жалбата е допустима, подадена в срок, отнася се до твърдяно нарушение на Етичния кодекс 

на българските медии и съдържа  всички необходими реквизити. 

Сигналът на СЕМ е в съответствие с Правилника.  

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

етика, е потърсено становище на медията.  

Становище не е получено. 

 

II. ЖАЛБА 

В жалба с вх. № 08-55 Н.Н. посочва, че във въпросната статия има „прикачено видео на 

ТРУПА на самоубилия се човек, видимо БЕЗ ГЛАВА, нецензурирано, с прикачено към 

статията неговото име и години“.  



  

Съветът за електронни медии препраща сигнал, изпратен до него от Т.Т. Там пише, че 

медията „публикува в три отделни материала едно и също видео, съдържащи ужасни 

кадри с трупа на премазания от влак в Пловдив мъж, а на всичкото отгоре се коментират 

гласно пълното му име и година на раждане“. Отбелязва се още, че „това е в разрез с всяка 

етика, професионализъм и емпатия“, както и че преди да бъде изпратен сигналът до СЕМ 

читатели са се опитали да поискат от медията да свали кадрите. 

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

Да постанови нарушение на Етичния кодекс на българските медии.  

 

III. РАЗПОРЕДБИ  ОТ ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ, ЧИЕТО 

НАРУШАВАНЕ СЕ ТВЪРДИ: 

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

престъпления, насилие и жестокост. 

  

 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 

В Комисията не е получено становище от сайта Plovdiv24. 

 

V. ФАКТИ 

Сайтът Plovdiv24 отразява трагичен инцидент с мъж, който е прегазен от влак. Историята 

е разказана в 6 отделни статии. Първата („Трагедия! Влак прегази човек в Пловдив”) 

телеграфно съобщава, че в 9.20 на 23.08.2021 г. е получен сигнал в полицията за прегазен от 

влак човек. Втората публикация („Покъртително! Човекът просто бил легнал на линията и 

чакал влака да премине“) отразява свидетелски разкази за това как мъжът легнал на жп 

линията и чакал влака да премине. Публикувани са двете имена на починалия, както и 

неговата възраст.  

 

В следващите статии са цитирани изказвания на машиниста на влака с подробно описание 

на самоубийството: "Легна на релсите пред нас. 200 метра преди него свирихме, задържахме 

влака, но го сгазихме заради високата скорост. Влакът се движеше между 100-130 км/ч.", 

обясни пред журналисти”, както и последвалите проблеми с движението на останалите 

влакови композиции.   

 

При всяка една от статиите е публикувано и видео с предупредителен надпис: „Внимание! 

Видеото съдържа кадри, които не са подходящи за лица под 18 години и хора със слаба 

психика!”. В него се виждат общи планове на следователи, които правя оглед на 

местопрестъплението. В близък план е показано и тялото.    

 

VI. МОТИВИ 

При отразяването на инциденти медиите балансират правото на информация и защитата 

на личното пространство на засегнатите лица и техните близки.  

 

При преценка на баланса медиите следва да се ръководят от обществения интерес като 

проявяват и висока чувствителност към личното пространство на жертвите, техните близки 

и засегнатите лица.  

 



  

В свое Становище Комисията  е посочила, че медиите трябва да се въздържат от търсенето 

на сензации и изкуствено драматизиране на случилото се, тъй като подобно отразяване 

може да доведе до ненужна тревожност, страх и паника.1   

 

Припомняме, че при случаите на смърт, близките на жертвите се оказват потърпевши от 

начина, по който е отразен случаят, ако не са избегнати сцените на насилие и/или 

кадри/снимки на жертвите от местопроизшествието. А подробното описание на случаи на 

насилие, освен че е изключително тежко за жертвите и техните близки, поражда риск да 

бъде използвано като „наръчник” и създава опасност за копиране на поведенчески модели.  

 

КЖЕ подчертава, че необоснованото показване на насилие може да доведе до засягане на 

доброто име, както  и да бъде заплаха за уязвими социални групи в обществото, особено за 

децата и подрастващите, защото може да доведе до засягане на тяхното физическо, 

умствено или морално развитие.  

 

Предупредителни надписи: „Видеото съдържа кадри, които не са подходящи за лица под 

18 години и хора със слаба психика!” не са достатъчни за защита на уязвими групи лица.  

 

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. № 08-55 на Н.Н. и сигнал на Съвета за електронни медии, заведен под 

№ 08-56   по повод публикация в сайта Plovdiv24 със заглавие „Покъртително! Човекът 

просто бил легнал на линията и чакал влака да премине“ от 23 август 2021 г. и последващи 

публикации по същата тема за основателни по отношение на нарушение на чл. 2.6.4. и 

2.8.1. на Етичния кодекс на българските медии.  

 

Етичната комисия призовава сайтът Plovdiv24 да свали видеото, в което се виждат кадри с 

тялото след трагичния инцидент. 

 

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” 

Ева Петрова 

 

 

                                                           
1 https://mediaethics-bg.org/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-

%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE-

%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BD%D0%B0/  

https://mediaethics-bg.org/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0/
https://mediaethics-bg.org/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0/
https://mediaethics-bg.org/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0/
https://mediaethics-bg.org/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0/

