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РЕШЕНИЕ 

№ 46/01.12.2021 г. 

 

Комисията по журналистическа етика на свое редовно заседание 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 на Н. С. срещу сайта struma.com по повод публикация със заглавие 

“Куражлия: Банскалия освободи колата си от "оковите" на общината, но загази жестоко”, в 

която, според жалбоподателя, е извършено нарушение на Етичния кодекс на българските 

медии.    

 

I. ПРОЦЕДУРА 

 

1. Жалба с вх. No 08-058/2021 твърди нарушение на Етичния кодекс на българските медии 

от страна на електронния сайт “Струма”. 

 

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 изданието.  

 

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

 

II. ЖАЛБА 
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Според жалбоподателя публикацията в “Струма” е недостоверна и в нея има лъжи: 

 

“В статията е написано, че съм бил задържан минути по-късно и съм "натикан в клетката за 24 

часа", което не е вярно. Има и предостатъчно свидетели, защото същия ден бях на сватба на мой 

приятел. Полицаите ме потърсиха на следващия ден, за да напиша обяснения за деянието и съответно 

имам глоба. От въпросния вестник са изопачили нещата прекалено много и статията съдържа лъжи. 

Другото, което е, не работя като търговец в магазин! Имат ли право да публикуват име и фамилия, 

а не инициалите?” 

 

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., 1.1.3 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., 1.1.5 В коментарите и анализите ще се стремим да представяме 

разнообразни мнения и гледни точки., 1.1.6 При отразяване на спорове ще се стремим да дадем 

възможност на засегнатите страни да изразят своята позиция., 1.2 Поправки, 1.2.2 Ще предоставяме 

право на отговор на лица и организации, засегнати пряко от неточни или подвеждащи публикации., 

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., 2.3 Неприкосновеност на личния 

живот, 2.5.1 Като уважаваме правото на всеки да живее в сигурност и безопасност, няма да 

публикуваме материали, подбуждащи или насърчаващи омраза, насилие и всякаква форма на 

дискриминация., 2.6.1 Спазваме презумпцията за невинност и не квалифицираме никого като 

'престъпник' преди издадена присъда., 2.6.4 Ще се въздържаме от възхваляващо или придаващо 

излишна сензационност отразяване на престъпления, насилие и жестокост., 2.7.1 Ще се придържаме 

към добър тон и благоприличие в нашите публикации. 

 

 

IV. СТАНОВИЩЕ НА ОТВЕТНАТА СТРАНА 

 

Редакцията на “Струма” не е изпратила становище. 

 

V. ФАКТИ 

 

Става дума за кратка дописка, подписана от Петя Иванова. Сюжетът е следният: Н. С. паркира 

неправилно, поставена му е скоба, но той я освобождава сам. След това бил “натикан в килията 

за 24 часа” и щял да плати 212 лева глоба за повреда на общинско имущество. 

 

Жалбоподателят оспорва само втората част от фактите – това, че е задържан и че не работи 

като търговец в магазин. Но той не отрича, че е паркирал неправилно, както и че е освободил 
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скобата сам, с което е повредил общинско имущество. Това е достатъчно дръзка простъпка сама 

по себе си.  

 

КЖЕ няма нито възможност, нито задача да установява факти с достатъчна прецизност. В 

случая простъпката на Н. С., която той не оспорва, е основната фактологична основа на 

материала. Следователно, не би могло да става дума за значително отклонение от фактите. 

Редакцията на “Струма” би следвало да осигури право на отговор на Н. С. по другата част от 

засегнатите теми.  

 

Освен това Н. С. не е нито жертва, нито подсъдим. Т.е. няма категоричен императив името му 

да бъде посочено с инициали.   

 

VI. МОТИВИ 

 

КЖЕ разгледа жалбата на Н. С. и приложените към нея материали. 

 

Жалбата се отнася до разпоредбите за “достоверна информация” в Етичния кодекс на 

българските медии.   

  

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 08-058/2021 срещу електронния сайт “Струма” по повод публикация със 

заглавие “Куражлия: Банскалия освободи колата си от "оковите" на общината, но загази 

жестоко” от 2021-09-14 за неоснователна по чл.1. и всички пледирани членове 

 

КЖЕ призовава “Струма” да даде право на отговор на Никола Стивасаров. 

 

 

Председател на КЖЕ: 

Нели Огнянова 

 

Изпълнителен директор 

на Фондация “НСЖЕ” 

Ева Петрова 

 

 

 

 


