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РЕШЕНИЕ 

№ 17 от 20.12.2022 г. 

 

Комисията по журналистическа етика на свое редовно заседание на 20.12.2022 г. в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нели Огнянова 

 

ЧЛЕНОВЕ: Александър Кашъмов 

Бойко Василев 

Весислава Антонова 

Гена Трайкова 

Даниела Тренчева 

Диляна Илиева 

Илия Вълков 

Ирина Недева 

 

изслуша доклада по жалба вх. № 09-020/2022 г. срещу tribune.bg за публикация от 

24.17.2022г.  

 

Комисията констатира следното:  

 

I. ПРОЦЕДУРА 

1. 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 за 

това реквизити. 

 

2. Копия от жалбата и искане за становище е изпратено до tribune.bg.  

 

3. По повод на жалбата не е постъпил писмен отговор.  

 

II. ЖАЛБА 

В жалбата на И.Н. се твърди, че има нарушение на нормите на Етичния кодекс. Според 

жалбоподателя: „Статията е написана с цел да подвежда читателите. Пример за това е 

съществената разлика между заглавието "хвърчи с 280 км/ч" и текста на статията където 

пише, че "Премиерът в оставка все още е на 280 км от София, но бърза да се прибере от морето". 

Жалбоподателят допълва, че намира „подобни нагли опити за формиране на обществено 

мнение за неетични.“  
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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. 

 

IV. СТАНОВИЩЕ НА ОТВЕТНАТА СТРАНА 

 

По преписка с вх. № 09-020/2022 г. не е постъпило становище на ответната страна.  

 

V. ФАКТИ 

Жалбоподателят е приложил линк към публикацията и копие от публикацията. Прави 

впечатление, че заглавията се различават, а частично и публикациите, от което може да се 

съди, че съдържанието е променено. Жалбоподателят мотивира твърденията си за 

нарушаване на Етичния кодекс относно разминаване на съдържанието на публикация и 

заглавието й „К.П. хвърчи с 280 км в час по АМ „Тракия“, бърза за ТВ участие“. 

Предоставеният линк води към публикация със заглавие „К.П. бърза за ТВ участие.“ И в 

двете публикации като източници на информацията са посочени „наблюдателни 

граждани“. 

 

VI. VI. МОТИВИ 

 

КЖЕ разгледа жалбата и приложените към нея линк и публикация и установи, че 

публикациите с различни заглавия се позовават на едни и същи източници. Никъде обаче 

не са посочени имената им.  

 

Относно разпоредбата от Етичния кодекс, за чието нарушаване се твърди:  

1.1.1 Ще предоставяме на обществото точна и проверена информация и няма 

преднамерено да скриваме или изопачаваме факти; 

Авторът на публикацията, която не е посочен, действително има право да не 

съобщава имената на източниците си, но когато, както в конкретната ситуация се 

посочват конкретни данни /шофиране с 280 км в час/, то това би трябвало да бъде 

проверено съответно от органите на МВР или поне да бъде уточнено как е 

установено това твърдение. Публикацията не се позовава на резултати от проверка. 

Не е посочено и дали са търсени органи на реда или свидетели, за да може категорично да 

бъде направено по-горното заключение. Описано е: „К.П. хвърчи с два джипа на НСО по 

АМ „Тракия“, съобщават наблюдателни граждани“. В подобни случаи, особено ако 

скоростта на движение е толкова опасна, включително за останалите участници в 

движението, източникът не би трябвало да останат единствено „наблюдателни граждани“. 

/Не на последно място,  скоростта не се наблюдава, а се определя само с технически 

средства на КАТ/.  
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КЖЕ отново припомня, че няма възможност и ангажимент  да проверява достоверността 

на изнесените данни, но в случая отново става дума за информация, чието 

разпространение засяга авторитета на конкретно лице и то в качеството му на премиер, 

както и евентуалното нарушаване на правилата за пътна безопасност на държавни 

служители. Именно затова се изисква тази информацията да бъде точна и проверена от 

страна на медията.  

На основание на горния анализ КЖЕ намира, че има нарушение на т. 1.1.1.  

 

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. №  09-020 за основателна и констатира нарушение на Етичния 

кодекс на българските медии по чл. 1.1.1 Ще предоставяме на обществото точна и проверена 

информация и няма преднамерено да скриваме или изопачаваме факти.  

 

КЖЕ определя като положително решението за промяна в заглавието на публикацията, но 

намира за необходимо да призове tribune.bg да проверява информацията преди 

публикуването й и да не търси излишна сензационност, която води до изопачаване на 

факти.   

 

 

Председател на КЖЕ: 

Нели Огнянова 

 

Изпълнителен директор на 

Фондация  НСЖЕ : 

Ева Петрова 

 


