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РЕШЕНИЕ 

№ 14 от 27.04.2022 

 

Комисията по журналистическа етика на свое редовно заседание на 27.04.2022 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 с вх. № 09-010/2022  на Х.Б.Б. срещу сайта Блиц,  който според 

жалбоподателя нарушава Етичния кодекс на българските медии.    

 

Жалба  с вх. No 09-011/2022 твърди нарушение на Етичния кодекс на българските медии от страна 

на сайта Блиц.  

 

Жалбата не сочи конкретни предавания и не твърди конкретни нарушения на разпоредби от 

Етичния кодекс, а се отнася цялостно до съдържанието на сайта: „Моля да съдействате за да бъде 

спрян българският сайт Блиц, който разпространява руски дезинформации и лъжи за войната, 

постоянно пускат клипове от руски телевизии, които са забранени. Постоянно пишат лъжи и явно са 

добре платени от Путин.  

Моля помогнете истината да победи.“ 

 

Комисията разгледа съответствието на жалбата с чл. 7 и 8 от Правилника. 

В правомощията на КЖЕ е произнасянето по съответствието на конкретни 

публикации/предавания с разпоредбите на Етичния кодекс. 

 

Чл. 7 гласи: 

Комисията приема за разглеждане жалби срещу публикации във вестници, списания, 

информационни агенции, интернет сайтове или други периодични издания, съответно срещу предавания, 



2 

 

 2 

разпространени в програмите на доставчици на аудиовизуални медийни услуги и радиоуслуги, когато 

жалбата има за предмет установяване на нарушение на Етичния кодекс на българските медии. 

 

Както е видно, съгласно с чл. 7 е необходимо посочване на конкретни публикации.  

 

Чл.8 гласи:  

Чл. 8. (1) Жалбите се подават в писмен вид и трябва да съдържат: 

1. трите имена на жалбоподателя/пълно наименование (фирма) и ЕИК/БУЛСТАТ на юридическото лице; 

2. адрес (пощенски адрес/е-mail) и телефон за връзка; 

3. място и дата на подаване; 

4. наименование на медията (вестник, списание, радиооператор, телевизионен оператор, 

информационна агенция, интернет сайт) и заглавие на публикацията/име на предаването; 

5. дата на публикацията/дата и час на предаването; 

6. предмет на жалбата: 

• кой текст от Етичния кодекс на българските медии е нарушен според жалбоподателя; 

• конкретно искане към комисията. 

• Когато жалбата е насочена срещу печатна медия, интернет сайт или информационна агенция, към 

жалбата се прилага копие от публикацията, от което да е видно името на медията, датата, 

респективно часът на публикацията. 

 

Както е видно, жалбата трябва да съдържа конкретни параметри на съдържанието, за което се 

твърди, че нарушава Етичния кодекс на българските медии.  

 

Предвид горните съображения  Комисията за журналистическа етика прие, че жалбата на Х.Б.Б. е 

недопустима. 

 

В заключение Комисията за журналистическа етика би искала да посочи, че  е имала възможност 

нееднократно да обсъжда съответствието на публикации в сайта Блиц с разпоредбите на Етичния 

кодекс по постъпили жалби и сигнали.  

Решенията могат да се проследят на официалния сайт.1 

 

 

Председател на КЖЕ: 

Нели Огнянова 

 

Изпълнителен директор на Фондация “НСЖЕ”: 

Ева Петрова 

 

 

 

 

                                                           
1 https://mediaethics-bg.org/category/reshenia/ 
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