РЕШЕНИЕ
№ 8 от 15.03.2022 г.
Комисията по журналистическа етика на свое редовно заседание на 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. № 09-001 на Р.С. по повод репортаж, озаглавен: „Жертва и
ранена жена след скандал и стрелба в Лясковец1“ с автор М. Г., и излъчен на 31 декември
2021 г. в новинарския блок на Нова телевизия. Според жалбоподателя медията нарушава
разпоредби на Етичния кодекс на българските медии.
Даниела Тренчева не участва в заседанието по тази точка.
I. ПРОЦЕДУРА
Жалбата, заведена с вх. № 09-001, е допустима, предвид обстоятелствата, че е подадена в
срок, отнася се до нарушение на Етичния кодекс на българските медии и съдържа всички
необходими реквизити.
Във връзка с чл. 10, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за журналистическа
етика, е потърсено становище на медията.

1

https://nova.bg/news/view/2021/12/31/351721/%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B1%D0%B0-%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86/
http://mediaethics-bg.org

II. ЖАЛБА
Р.С. посочва в своята жалба, че след случилата се ужасяваща трагедия в семейството им,
журналист и оператор на Нова телевизия са „нахлули в частния им имот“. Била отправена
молба към телевизионния екип - „да ни оставят намира и да си тръгнат“. Те си тръгнали, но
след това се върнали и снимали къщата, в която живеят, и, както се казва в жалбата: „я
показаха по националната телевизия“. „След като живеем в малък град, къщата вече е лесно
откриваема и биваме подложени на тормоз“, посочва жалбоподателят.“.
В жалбата 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:
1. ПРЕДOСТАВЯНЕ НА ДOСТOВЕРНА ИНФOРМАЦИЯ НА OБЩЕСТВOТO, 1.1.6 При
отразяване на спорове ще се стремим да дадем възможност на засегнатите страни да изразят
своята позиция.,
2.1 Идентификация,
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.,
2.6.3 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.
IV. СТАНОВИЩЕ НА ОТВЕТНАТА СТРАНА
В Комисията не е получено становище от Нова телевизия.
V. ФАКТИ
Репортажът е посветен на спор между мъж и жена от Лясковец, който завършва със
самоубийство и убийство. Първоначално двамата са живеели на семейни начала в дома на
мъжа. След това се разделили и жената се преместила при семейството на сина си, което
живеело в същия град.
В деня на престъплението – 30 декември 2021 г., жената отишла до дома на бившия си
приятел. Според данни от разследването, цитирани от репортера на Нова телевизия,
двамата се скарали. Не са посочени конкретни причини и повод за конфликта помежду им.
Мъжът стрелял по жената със самоделен пистолет, а след това се самоубил (три дни покъсно тя почива от раните си). Репортерът посочва, че свидетел на спора между двамата и
последвалата стрелба е било внучето на жената. Той описва станалото и като случай на

домашно насилие. В репортажа се виждат общи кадри от къщата и двора на стрелеца, както
и външни кадри на къщата, където живее семейството на сина на убитата жена. От
видеоматериала научаваме, че репортерът е потърсил сина на убитата жена, който отказал
коментар.
VI. МОТИВИ
1.1.6 При отразяване на спорове ще се стремим да дадем възможност на засегнатите страни да
изразят своята позиция. От излъчения репортаж става известно, че репортерът е направил
опит да се свърже с близките на убитата жена. Те са отказали участие. Отказът е обясним,
правилно редакционно решение е близките да не се безпокоят. Това е отбелязвано в
репортажа. Кадри от разговора не са показани.
2.1 Идентификация. В конкретния репортаж журналистът на Нова телевизия съобщава само
името на предполагаемия извършител на престъпление. Жертвата се споменава като 50годишна жена. Нейната самоличност, на детето, станало свидетел на престъплението, а и
на близките й, са запазени в анонимност.
2.2 Тормоз. Репортажът отразява случай на убийство, като предполагаемата причина може
да се обвърже с домашно насилие. Това прави казуса от обществено значение. В репортажа
се вижда, че екипът на медията е направил опит да разбере какви са причините за
убийството и самоубийството от близките на застреляната жена. Споменава се, че е
потърсен синът й, но след като е отказал коментар, това е уважено от екипа на медията.
2.3 Неприкосновеност на личния живот; 2.3.1 Уважаваме неприкосновеността на личния живот
на всеки. В излъчения материал не са показани снимки на жертвата, каквато практика често
виждаме по другите медии. Няма изнесена в публичното пространство информация за
личния живот на убитата жена. Уважено е правото „да бъдат оставени на мира“.
2.3.2 Ще избягваме публикуването на снимки и записи, направени извън обществените места, ако
засегнатите лица не са съгласни. В репортажа са показани общи кадри от дома на
извършителя на убийството (част от двора и общ план на къщата му), както и общи снимки
на къщата (без да се прекрачват границите на двора на имота) на сина на убитата жена. Те
имат по-скоро илюстративен характер – да се покаже, че репортерът е направил усилия да
разкрие част от историята на престъплението, а не да изложи на показ дома на близките на
загиналата жена. Налице е много пестеливо отразяване на средата. Няма нарушение на
стандарта.
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. Случаят е представен
сдържано, без квалификации и излишна сензационност.
2.3.4 Ще уважаваме желанието на хората да не бъдат безпокоени в скръбта си. Медията се е
водила от обществения интерес – да разкаже за поредния случай на домашно насилие. А от
друга - е уважила желанието на близките на убитата жена да не бъдат снимани. Няма
нарушение на 2.3.4.

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. Медията не е разкрила
самоличността на жертвата. Не са показани нейни снимки, нито кадри с близките й.
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 по жалба с вх. № 09-001 Р.Г. срещу репортаж на Нова телевизия, излъчен в
новинарския блок, на 31 декември 2021 г., за неоснователна.

Председател на КЖЕ:
Нели Огнянова
Изпълнителен директор на Фондация “НСЖЕ”
Ева Петрова

