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РЕШЕНИЕ 

№ 18 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 доклад по жалби на М.Н.Г.  и Д.Т.З. срещу информационния сайт “Флагман” (flagman.bg) 

по повод публикация със заглавие “Бургазлия загина при ужасяваща катастрофа с тир на АМ 

"Тракия" (СНИМКИ 18+)”, в която според всеки от жалбоподателите, е извършено нарушение на 

Етичния кодекс на българските медии.   

 

I. ПРОЦЕДУРА 

 

1. Жалби с вх. №№ 09-021 и 09-022/2022 твърдят нарушение на Етичния кодекс на българските 

медии от страна на сайта “Флагман”. 

 

2. Жалбите са допустими по смисъла на чл. 7 и чл. 8 от Правилника за дейността на 

Комисията по журналистическа етика. Подадени са в срок и съдържат всички необходими 

реквизити.  

 

3. Копие от жалбите и искане за становище са изпратени на сайта “Флагман”. 

 

4. Не е постъпил писмен отговор в срока, определен в правилника.    

 

5. Комисията взе решение за обединяване на разглеждането на преписките, тъй като се 

отнасят до една и съща публикация.  
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II. ЖАЛБИ 

 

Двете жалби съобщават за факта, че “Флагман” е публикувал снимка на загиналия в катастрофа 

шофьор и смачкания му камион, с които е умножил мъката на близките и създал от нея сензация. 

Както отбелязва М.Н.Г., “въпреки че малко преди 11 часа днес снимката беше свален от сайта след 

многократни възражения в секцията за коментиране, … [снимката] е била индексирана от Гугъл и може 

да бъде намерена. Прикаченият скрийншот доказва недвусмислено вината на посочения уебсайт в 

уронване достойнството на загиналия, както и безобразното потъпкване на правото на близките да 

страдат без медийна шарлатанщина!”  Жалбоподателите  настояват КЖЕ да постанови нарушение 

на Етичния кодекс на българските медии.  

 

III. РАЗПОРЕДБИ ОТ ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ, ЧИЕТО 

НАРУШАВАНЕ СЕ ТВЪРДИ: 

 

2.1 Идентификация,  

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.,  

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

престъпления, насилие и жестокост.,  

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

 

IV. СТАНОВИЩЕ НА ОТВЕТНАТА СТРАНА 

 

 Не е постъпило становище от ответната страна.  

 

V. ФАКТИ 

 

Flagman.bg е информационен сайт. Публикацията е кратка и разказва за произшествие, в което 

шофьор на камион е самокатастрофирал и е загубил живота си. Жалбата е насочена срещу снимка, 

която показва смачканото превозно средство и силуета на загиналия човек. Както отбелязва 

М.Н.Г., снимката не може да бъде намерена на сайта, а единствено в кешираната версия. 

 

VI. МОТИВИ 

 

КЖЕ разгледа жалбите и приложените към тях материали. 

 

Жалбите се отнасят до публикация, отнасяща се до разпоредбите за неприкосновеност на личния 

живот и излишна сензационност в Етичния кодекс на българските медии. Въпреки  че медията е 

обозначила публикацията като (18+) и по-късно е свалила фотографията от сайта, негативният 

ефект може да се сметне за консумиран. Изображението е брутално и не допринася за 

информационната стойност на текста.  
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Същевременно, не може да се намери никакъв обществен интерес в публикуването на тази снимка. 

Шофьорът, причинил  инцидента, не е причинил вреда на никого другиго, освен на самия себе си. 

Няма елементи на насилие и жестокост. Няма и нарушение на разпоредбата за благоприличие.  

   

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 жалби с вх. №№ 09-021 и 09-022 от 2022 г. срещу информационния сайт “Флагман” 

(flagman.bg) по повод публикация със заглавие “Бургазлия загина при ужасяваща катастрофа с 

тир на АМ "Тракия" (СНИМКИ 18+)” за неоснователни по членове 2.6.4 и 2.7.1 и за основателни 

по членове 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 и 2.3.4. 

  

Комисията оценява позитивно реакцията на сайта, довела до сваляне на снимката, като призовава 

flagman.bg да се извини на роднините на загиналия шофьор. 

 

 

Председател на КЖЕ: 

Нели Огнянова 

 

Изпълнителен директор на 

Фондация  НСЖЕ : 

Ева Петрова 

 

 

 


