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РЕШЕНИЕ 

№ 12 от 15.03.2022 

 

Комисията по журналистическа етика на свое редовно заседание на 15.03.2022 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 М.Д.Х. срещу публикацията с наименование „Б. B.: Давам на съд Р. 

Р. (видео)“ от 11 септември 2021 г. в електронния сайт  ДИР.БГ1, в която според жалбоподателя е 

извършено нарушение на Етичния кодекс на българските медии.    

   

I. ПРОЦЕДУРА 

1. Жалба с вх. № 08-075/2021 г. твърди нарушение на Етичния кодекс на българските медии от 

страна на ДИР.БГ. 

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 ДИР.БГ. 

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

 

II. ЖАЛБА 

В жалбата се  описва предизборно посещение на Б. Б. в град Раковски.  

„Мисля, че вече за всички българи стана ясно демокрацията на Р. какво е. Това заяви в Раковски лидерът 

на ГЕРБ Б. Б., който се включи онлайн във Фейсбук. "Няма католици, няма православни, те репресират 

всичко", каза Б. пред стотици жители на Раковски, които го посрещнаха пред църквата "Пресвето сърце 

Исусово" в града.  
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Б. е в Раковски, тъй като "Икономическа полиция" профилактира купения корпоративен вот. Лидерът 

на ГЕРБ пристигна в града, след като стана ясно, че че десетки служители на комуналното общинско 

предприятие са били привикани в "Икономическа полиция" - Пловдив. Хората подписват протоколи, че 

няма да участват в купуване и продаване на гласове, както и да извършват престъпления по време на 

изборния процес.  

По информация на Д. К. имало полицейския произвол, над 40 души са били привиквани през 15 минути в 

полицията. На хората не са повдигани никакви обвинения, като са ги принуждавали да подписват 

предупредителни полицейски протоколи, точно както Б. Р. правел със стотици и на предходните 

избори, каза тя.  

Б. бил информиран за репресии над обикновени хора и дошъл на място да ги подкрепи.  

Относно призованите за разпит бивш министър на МРРБ П. А. и тогавашния й заместник Н. Н., Б. 

заяви, че е посъветвал да се явят в понеделник след изборите.  

"Мисля, че стана ясно демокрацията на Р. какво е. П. и Н. ще ги викат, за да ги разпитват. Ще отидат 

само за да ги снимат. Аз преди 10 минути й казах да каже на тези, които искат да я разпитват, да им 

каже да й изпратят призовка или да отиде в понеделник. Тя сега трябва да си остави кампанията, за да 

прави на Р. сеир", каза Б.  

Много интересно дали в кметства като Плевен, Видин, където са кметове на Р., дали от 

администрацията ги тормозят. Има по-притеснителни неща, но всеки ден излизат наяве, допълни Б. 

Вчера вечерта за пореден път Р. задължи младите в България с нов дълг. Взет е още половин милиард дълг, 

каза той и добави: "Промяната така продължава, че от 23% дълг сега той е 30%. Докато прави тези 

фантасмагории, че аз имам банка, аз вече съм оформил документите и днес го давам на съд", разкри 

лидерът на ГЕРБ."  

"На Калиакра току-що изплували още 2 машини. Цяла неделя стотици машини ще се въртят. 

Парадоксът е, че изборната администрация е 100 457 човека. Затова плащаме половин милиард за избори. 

Всичко това те го заменят с четири човека. Ние само коментираме машините. Аз мисля, че в света няма 

полицейски началник с повече операции за източване на кредитни карти от мен", заяви Б.  

Очаквайте подробности.“ 

 

Твърди се, че публикацията има подвеждащо и невярно заглавие. Иска се 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. ПРЕДOСТАВЯНЕ НА ДOСТOВЕРНА ИНФOРМАЦИЯ НА OБЩЕСТВOТO,  

1.1 Точност,  

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. 

 

IV. СТАНОВИЩЕ НА МЕДИЯТА 

В становището се посочва, че заглавието е променено, за да съответства по-точно на казаното. 

Освен това в статията е вградено видео от фейсбук страницата на Бойко Борисов, така че казаното 

може да се възприеме пряко и лично от читателите. 
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V. ФАКТИ 

В публикацията се представя едно обичайно събитие от предизборна кампания, в което лидер на 

една политическа партия се изказва критично за конкурентните политически сили и лидери, в 

частност за президента Р. Заглавието според жалбата е „Б. Б.: Давам на съд Р. Р. (видео)“. Към 

момента на проверката от КЖЕ заглавието е променено, както следва „Б. Б.: Давам на съд Рш. 

(видео)“.2 Публикацията е по-обемна и съдържа още детайли за посещението и изявленията на Б.  

 

VI. МОТИВИ 

КЖЕ разгледа жалбата   и приложения към нея материал с текста на първоначалната публикация.  

Жалбата се отнася до разпоредбите за точност в Етичния кодекс на българските медии, твърди, че 

заглавието е подвеждащо и иска поправка.   

 

По отношение на  точността на публикациите, КЖЕ смята  за необходимо да посочи следното:  

 в жалбата не се твърди, че в публикацията  се съдържат неверни твърдения;  

 няма изнесени  данни   да е искано право на отговор от изданието  и отговор да е отказан; 

 единственото твърдяно нарушение е относно заглавието, тъй като Б. не е казал, че ще съди 

Р., а и това не се съдържа в текста на публикацията. 

Дали разказите и предизборните обещания на Б. съответстват на действителността не е предмет 

на обсъждане, изказванията са в рамките на предоставената му свобода на изразяване, а медията 

просто предава цели фрагменти от казаното. (Имаме най-много починали на глава на населението, че 

имаме хаос и криза в здравеопазването, в икономиката, тях това не ги интересува. И всичко това го прави 

Р. Р.", отсече бившият премиер." Тиранията на Р. накрая ще му изяде главата. С Рш., с К., които 

провалиха всичко. И с хаоса в училищата. Какво им остава - да тормозят народа. Тормозете го, вие го 

уморихте. За два дена си отидоха 460 човека, едно малко село", възмути се Б.) 

КЖЕ не установява нарушение на стандарта за разграничаване на факти от коментари, тъй като 

коментари на медията практически няма, тя предава изявленията на Б.  КЖЕ не установява 

нарушение на стандарта точност, що се отнася до заглавието, тъй като Комисията установява, че 

изданието по своя инициатива е поправило заглавието така, че да съответства на съдържанието 

на публикацията. В този смисъл е и полученото становище от медията. 

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. № 08-075/2021 срещу ДИР.БГ за неоснователна по отношение на всички 

претендирани нарушения на разпоредби от Етичния кодекс на българските медии.   

  

Председател на КЖЕ: 

Нели Огнянова 

 

Изпълнителен директор на Фондация “НСЖЕ”: 

Ева Петрова 
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