
 
 

 

      
 

РЕШЕНИЕ 

№ 47/01.12.2021 г.. 

 

Комисията по журналистическа етика на свое редовно заседание на двадесет и седми 

септември две хиляди двадесет и първа година в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Нели Огнянова  

 

ЧЛЕНОВЕ:   Александър Кашъмов  

Бойко Василев 

    Весислава Антонова 

    Даниела Тренчева 

Диляна Илиева  

Илия Вълков 

Ирина Недева  

     

изслуша доклада по жалба на Х. Р. срещу за статия в електронното издание flagman.bg 

със следното заглавие: “Майката на зверски убитата брокерка Б.: Затриха детето ми 

заради 3 апартамента в с. Лозен”, публикувана на 25 април 2021 г., която според 

жалбоподателя нарушава Етичиния кодекс на българските медии.  Комисията 

констатира следното: 

 

I. ПРОЦЕДУРА: 

1. Жалбата е подадена от Х.Р. срещу статия във flagman.bg. 

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 жалбата е постъпил писмен отговор от Медиатор 2015 ООД, издател 

на flagman.bg 

 

II. ЖАЛБА: 

Х.Р. сезира Националния съвет по журналистическа етика заради отразяването на 

събитията около изчезването и убийството на брокерката Т. Б. Жалбоподателят 

определя отразяването на случая като „доста активно, но за съжаление с невярна 

информация”. Жалбоподателят твърди, че медията “тормози” роднини на жертвата, 

“притеснява” ги и е публикувала снимки и адреса на жилища като по този начин 

застрашават живота им. В жалбата се твърди още, че медията се подиграва с мъката на 

близките, тормози ги, разкрива лична информация за тях (“говорят за наследство, 

меркантилност, аз с какви пари живея, при положение, че това е далеч от контекста на 

ситуацията”). Според жалбоподателят медията уронва авторитета на жертвата, 

тиражира “лъжливи доноси, които не са проверени”. В жалбата се твърди още, че 
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жертвата е представена като “измамница и неморална жена”. Жалбоподателят изказва 

“недоволството” си към медията и по-специално към главният редактор К. К., която “ме 

изнудваше, че ще публикува уронващи авторитета ми данни, … и използва жестоката 

драма за рейтинг”.  

 

II. НОРМИ ОТ ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ, ЧИЕТО 

НАРУШАВАНЕ СЕ ТВЪРДИ 

 

1. 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. 

1.1.4 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  

1.2.1 Ще публикуваме ясна и достатъчно забележима поправка, щом бъде доказано, че е 

публикувана неточна или подвеждаща информация, и ще се извиним, ако е необходимо. 

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. 

1.3.2 Предпочитаме да използваме идентифицирани източници пред анонимните, чиято 

честност и надеждност не може да се прецени от обществото. 

1.3.4 Винаги ще посочваме, когато информацията не е потвърдена. 

2. СЪБИРАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ  

2.1.1 Ще събираме информация с честни и законни средства.  

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. 

2.4. Деца 

2.4.2 Няма да се възползваме от тяхната неопитност и доверчивост.  
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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.,  

2.5 Дискриминация 

2.5.2 Няма да посочваме расовата, религиозната, етническата принадлежност, сексуалната 

ориентация, умственото или физическото състояние, ако тези факти нямат съществено 

значение за смисъла на информацията.  

2.6 Престъпления и жестокост,  

2.6.1 Спазваме презумпцията за невинност и не квалифицираме никого като 'престъпник' 

преди издадена присъда. 

2.6.2 Ако сме информирали за обвинения срещу някого, ще съобщим и за изхода от съдебния 

процес. 

2.6.3 Ще проявяваме предпазливост при разкриването на самоличността на жертви на 

престъпления и свидетели на престъпления, особено в случаите на сексуално насилие, освен 

ако самите жертви не се съгласят да бъдат идентифицирани.  

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

престъпления, насилие и жестокост. 

2.6.5 Ще внимаваме да не бъдем използвани за платформа от онези, които насърчават, 

подбуждат или прилагат насилие; ще съобщаваме за техните действия с необходимата 

сдържаност и само ако това е в очевиден обществен интерес.  

2.7. Благоприличие 

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

3. РЕДАКЦИОННА НЕЗАВИСИМОСТ 

3.6 Няма да отразяваме събития или теми, в които имаме пряк личен интерес, или ще 

посочим личните си интереси, когато това има отношение към материала. 

 

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В МЕДИИТЕ И МЕЖДУ МЕДИИТЕ  

4.2 Ние вярваме, че обществото има право да знае кой притежава и контролира медиите. 

5. ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС 

5.3. Една публикация е в обществен интерес само, когато  

• Съдейства за предотвратяване и разкриване на тежки престъпления и злоупотреба с власт; 

 

III СТАНОВИЩЕ НА ОТВЕТНАТА СТРАНА 

 

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

на ответната страна – flagman.bg в предвидения срок.  

 

В становището медията посочва, че отразяват случая с двойното убийство на брокерката 

Т. Б. и Ю. М. “според всички стандарти на журналистическата етика и след задълбочена 

проверка на фактите”. От flagman.bg допълват, че “нашите разследващи журналисти 

първи направиха връзка между двете тежки престъпление - още на етап, когато полиция 

и прокуратура на брифинг официално отрекоха такава хипотеза”. От медията посочват, 

че “в работата си сме се ръководили изцяло от обществения интерес, който налага да 

бъдат разкрити двете тежки престъпления, а извършителят и помагача му - наказани с 

цялата строгост на закона.  Това може да се установи при професионален преглед и 

анализ на публикуваните по случая статии, които са налични в сайта.”  
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От медията определят обвиненията, отправени от страна на жалбоподателя като 

“абсолютно неверни и безпочвени”. Майката на жертвата е разговаряла “доброволно” с 

главния редактор на медията и дори “моли за помощ и съдействие”. Подчертава се, че 

интервюто е взето с разрешение на ръководството на Дома за стари хора, “а не след 

папарашко дебнене край оградата, каквито внушения се правят”. Твърди се, че жената е 

говорила и за други медии. 

 

IV. АНАЛИЗ НА СЪБРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Случаят с двойното убийство на брокерката Т. Б. и Ю. М. е широко отразен в пресата. 

Flagman.bg информира подробно за хода на разследването в статии със следните 

заглавия:  

 Ексклузивно видео във Флагман: Готвачът Д. Д. „сервира още две порции“ от Т. 

Б.; 

 Електрическият трион, с който е нарязан Ю. М., открит в кооперацията на готвача 

Д.; 

 Откриха ли следи от брокерката Т. Б. на 2 м под земята в собствения й имот? 

  

Твърденията в някои от материалите се позовават на неназован източник на flagman.bg 

и това коректно е упоменато. Майката на жертвата е записана и използвана в 

репортажите и на други медии.  

 

Националният съвет за журналистическа етика не разполага с ресурс да потвърди 

достоверността и точността на информацията, изнесена във всички статии, част от 

разследването на flagman.bg. Но както е видно от произволно избраните заглавия, така 

и в част от статиите, прави впечатление самоцелното използване на експресивни 

детайли с цел постигане на по-голям ефект върху аудиторията като например: “Досетил 

ли се е Ю., че това, с което се е запушил каналът, би могло да са човешки останки или 

дрипи от липсващата Б., която той познава добре и знае за връзката й с Р.? И не е ли Ю. 

преносвач на останките от торса и горните крайници на брокерката до 12-и квартал на 

гробищата, където са зарити в просека между няколко обрасли в храсти гроба?” 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Предвид изнесеното по-горе, Комисията счита, че част от статиите, публикувани в 

електронното издание flagman.bg, посветени на двойното убийство на брокерката Т. Б. 

и Ю. М. нарушават принципите на благоприличие и добрия тон. Комисията счита, че 

има нарушение на Етичния кодекс на българските медии  и жалбата е основателна по 

следните точки:  

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. 

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

престъпления, насилие и жестокост.  

 

По останалите точки жалбата е неоснователна.  
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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 

 

 

 

 

 

  

 


