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РЕШЕНИЕ 

№ 19 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 сигнал на Съвета за електронни медии (СЕМ) срещу предаване, излъчено на 17 

юли  2022 г. по Нова телевизия, като сигналът е изпратен за преценка по компетентност спазени 

ли са разпоредби от Етичния кодекс на българските медии. 

   

Даниела Тренчева не участва в разглеждането на жалбата.  

 

I. ПРОЦЕДУРА 

1. Сигнал с вх. № 09-024/2022 г. от 8 септември 2022 г. внася   запис от предаване на Нова 

телевизия  На фокус от 17 септември 2022 г. за преценка дали е налице  нарушение на 

Етичния кодекс на българските медии от страна на  телевизията. 

2. Сигналът  е допустим по смисъла на чл. 7 и чл. 8 от Правилника за дейността на Комисията 

по журналистическа етика. Подаден  е в срок и съдържа всички необходими реквизити.  

3. Копие от сигнала и искане за становище са изпратени до Нова телевизия. 

4. По повод сигнала е постъпило писмено становище в срока, определен в Правилника. 

 

II. СИГНАЛ 

Със сигнала  СЕМ изпраща запис от посоченото предаване на Нова телевизия от 17 юли 2022 г. и 

иска Комисията за журналистическа етика да се произнесе има ли нарушение на разпоредби от 

Етичния кодекс на българските медии. 

 

III. РАЗПОРЕДБИ ОТ ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ, ЧИЕТО 

НАРУШАВАНЕ СЕ ТВЪРДИ: 
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Сигналът е изпратен за преценка по компетентност спазени ли са разпоредби от Етичния кодекс 

на българските медии и по-точно: 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. 

 

IV. СТАНОВИЩЕ НА МЕДИЯТА 

 

Медията е представила следното становище по подадения сигнал: 

„Във връзка с постъпила жалба с вх. № 09-024 от 2022 година на Съвет за електронни медии („СЕМ”) 

срещу „Нова Броудкасгинг Груп” ЕООД предоставяме становище по нея в указания от вас срок. Считаме, 

че същата е недопустима и неоснователна и следва да бъде оставена без уважение, тъй като изискванията 

на т. 2.3.3 от Етичния кодекс на българските медии са спазени. 

I. По отношение на допустимостта на жалбата 

На първо място, Законът за радиото и телевизията („ЗРТ“) изчерпателно изброява в чл. 32 

правомощията на българския медиен регулатор. Точка 10 от алинея първа на същия постановява, че СЕМ 

„сезира компетентните органи за нарушения на нормативните актове при осъществяване на 

медийните услуги". 

Член 1а от Закон за нормативните актове (ЗНА) постановява, че „нормативният акт съдържа общи 

правила за поведение, които се прилагат към индивидуално неопределен кръг субекти, има нееднократно 

действие и се издава или приема от компетентен Държавен орган“, а чл. 2 от ЗНА уточнява, че 

„нормативни актове могат да издават само органите, предвидени от Конституцията, или от закон.“ . 

Съгласно Решение № 4 от 26.11.2019 година на Комисията по журналистическа етика „Етичният 

кодекс на българските медии съдържа правила, създадени от самата професионална общност, с които 

медиите — присъединявайки се към Кодекса — са поели доброволен ангажимент да се съобразяват.”. 

Видно от горното, нарушения на Етичния кодекс на българските медии категорично не попадат в 

законово регламентираното в чл. 32, ал. 1, т. 10 от ЗРТ правомощие на СЕМ. Законът не разрешава 

разширително тълкуване на изчерпателно изброените правомощия на медийния регулатор и подаването 

на настоящия сигнал от името на СЕМ представлява превишаването им.  

На второ място, дори и да се абстрахираме от превишаването на законовите си правомощия, в сигнала 

СЕМ посочва нарушение на т. 2.3.3 от Етичния кодекс на българските медии, но без по-нататъшно 

уточняване. Това категорично ограничава правото ни на защита, тъй като не се посочва коя конкретна 

част от репортажа и какво по-точно е нарушението, тъй като т. 2.3.3 съдържа две хипотези: едната е 

засилване на мъката на хората, попаднали в беда или пострадали от престъпление, а другата — 

задължението за съобщаване на информацията със съчувствие и сдържаност. 

С оглед гореизложеното, считаме, че настоящият сигнал е недопустим и следва да бъде оставен без 

допускане за разглеждане по същество. 

 

II. По отношение на основателността на жалбата 

Разпоредбата на т. 2.3 от Етичния кодекс на българските медии е под общото заглавие 

„Неприкосновеност на личния живот” и е посветена на защитата на личния живот на гражданите. 

Някои от разпоредбите регламентират убеждението, че намесата в личния живот поначало е 

недопустима, докато други разпоредби установяват стандарта при евентуална намеса в личния живот, 

а именно, че е недопустимо да се засилва мъката на хората, попаднали в беда или пострадали от 

престъпление, и ще съобщаваме такива информации със съчувствие и сдържаност. 
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Съгласно 2.3.5 от Етичния кодекс „само особено важен обществен интерес може да оправдае намесата на 

медиите в личния и семейния живот“. Считаме, че репортажът отговаря на дефиницията в т. 5.3 от 

Етичния кодекс и попада както в първата хипотеза - „е в защита на здравето, безопасността и 

сигурността“, така и във втората: „съдейства за предотвратяване и разкриване на тежки престъпления 

и злоупотреба с власт”. Видно от репортажа е че интервюираният сам е потърсил медията с цел да се 

даде гласност на ситуацията, в която е изпаднал българинът и да провокира евентуален отговор на 

българските институции и компетентни органи, които биха могли да му окажат необходимото 

съдействие. 

Уверени сме, че репортажът попада и в хипотезата на съобщаване на информацията със сдържаност и 

съчувствие и не са налице никакви данни в подкрепа на обратното. 

С оглед гореизложеното, считаме, че настоящият сигнал е неоснователен и следва да бъде оставен без 

уважение.  

 

V. ФАКТИ 

Записът, предоставен от Съвета за електронни медии, представлява част от предаването на Нова 

телевизия „На фокус“, излъчено на 17 юли 2022 г., с продължителност около 12 минути.  

 

Записът е свързан със инцидента с тежки последствия (катастрофа с две жертви) в столицата на 10 

юни 2022 г. Водачът  С. е с общо три повдигнати обвинения: причиняване на пътно транспортно 

произшествие, довело до смъртта на две млади жени; управление на автомобил след употреба на 

наркотични вещества и използване на неистински официален документ – свидетелство за 

управление на моторно превозно средство, на което е придадено вид, че е издадено от 

компетентните власти на Конфедерация Швейцария. По предварителни данни водачът е 

криминално проявен, не е осъждан, а да избегне правосъдието му е съдействала служителката С.Р.  

от 1-во районно полицейско управление – София.  

 

Записан е разговор на водещата Л.К. с майката на жертвата Д.С. Въпросите са свързани със 

семейството, децата на гостуващата, отношенията на майката с дъщерята в последните часове 

преди катастрофата. Въпросите изясняват причините за конкретната катастрофа и подобни пътно 

транспортни произшествия, като акцент пада върху употребата на наркотици в наше време. 

Обсъждат се възможните мерки, като майката посочва „по-строги закони“, които трябва и да се 

прилагат и „да са действащи.“ В края на предаването водещата обобщава, че „ролята на медиите 

е да оказват натиск в ситуация като тази“. 

 

VI. МОТИВИ 

КЖЕ разгледа сигнала на СЕМ и  приложените към него материали. СЕМ предлага да се обсъди 

съответствието на предаването с  разпоредбата на т.2.3.3. на Етичния кодекс: Няма да засилваме 

мъката на хората, попаднали в беда или пострадали от престъпление, и ще съобщаваме такива 

информации със съчувствие и сдържаност. 

 

Разпоредбата има две хипотези, съответно изисквания: 1) да не се засилва мъката на хората в беда 

и 2) информация за трагедии да се съобщава със сдържаност и съчувствие. 

 

Както изрично е обяснено в становището на медията, налице е преобладаващ обществен интерес 

към причините за много зачестилите инциденти по пътищата. Този факт обяснява поканата към 
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майката. КЖЕ намира, че въпросите са адекватни и водещата проявява дължимото ниво на 

сдържаност. 

 

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: 

 

Във връзка с получен сигнал от Съвета за електронни медии с вх. № 09-024/2022 г. срещу Нова 

телевизия, КЖЕ не установи нарушение на Етичния кодекс на българските медии.  

   

 

Председател на КЖЕ: 

Нели Огнянова 

 

Изпълнителен директор на Фондация “НСЖЕ”: 

Ева Петрова 


