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РЕШЕНИЕ 

№ 20 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 8 

юли  2022 г. по телевизия АЛФА ТВ, като сигналът е изпратен за преценка по компетентност 

спазени ли са разпоредби от Етичния кодекс на българските медии. 

   

I. ПРОЦЕДУРА 

 

1. Сигнал с вх. № 09-025/2022 г. от 8 септември 2022 г.  внася предаване на АЛФА ТВ 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 АЛФА ТВ. 

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

 

II. СИГНАЛ 

 

Със сигнала  СЕМ изпраща запис от посоченото предаване на АЛФА ТВ от 8 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:  

2.2.1. Няма да използваме заплахи, принуда и тормоз за събиране на информация. 

2.6.1. Спазваме презумпцията за невинност и не квалифицираме никого като “престъпник” преди 

издадена присъда. 

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

 

IV. СТАНОВИЩЕ НА МЕДИЯТА 

 

Няма получено становище.  

 

V. ФАКТИ 

Записът, предоставен от Съвета за електронни медии, е на предаване или част от предаване на 

телевизия Алфа ТВ с неуточнено заглавие, излъчено на 8 юли 2022 г. в 15 часа на живо, с 

продължителност около 30 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. Записано е посещение на полицейското 

управление, където работи С.Р. от група хора, между които се разпознават В.С., политик, лидер на 

политическа партия, репортери на телевизия Алфа и И.Н., журналистка в ПИК. 

 

Групата настоятелно иска от служителката на входа среща с длъжностни лица, посочени по име 

(комисар З.) и когато срещат отказ, настояването придобива група и заплашителна форма, като е 

придружено с квалификации, обиди и цинични твърдения. Особено активен е политикът В.С., 

който повече от десет пъти задава въпроса „как комисар З. е назначил тази долнопробна 

треторазрядна --- от Околовръстното в Първо РПУ“. С.Р. е наречена още „убийца на две 

момичета“, „съучастник в двойно убийство“. Комисар З. е наречен „съучастник в убийство“, 

полицаите – „престъпници в униформи“, твърди се „вие ги убихте, Първо районно, вие ги убихте“, 

„радиостанциите ви са у наркодилъри“, „вие сте защитници на наркомафията“, „закриляте 

наркотрафика“.  Има нецензурна квалификация и по отношение на министър Б. Р. 

 

Има опити за насилствено влизане вътре в сградата („Я да влезем  да видим къде е комисар З.“). 

При един от опитите В.С. е допуснат да влезе в сградата, когато репортерите започват да твърдят, 

че В.С. е арестуван: „Какво правите? Какви ги вършите? Задържаха В.С., защото търси 

справедливост“. Така записът завършва, без целта на обсаждането да бъде постигната и без ад ес 

вижда каква е по-нататъшната съдба на В.С. и кога е напуснал сградата.  
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VI. МОТИВИ 

 

КЖЕ разгледа сигнала на СЕМ и  приложените към него материали.  

СЕМ предлага да се обсъди съответствието на предаването с посочените по-горе три разпоредби 

на Етичния кодекс. 

 

По т. 2.2.1. Няма да използваме заплахи, принуда и тормоз за събиране на информация. 

В.С.  политик, известен с много кратните си нахлувания и опит за нахлувания в обществени сгради 

и медии, с цел скандал. Това е пореден опит за нахлуване. Многократно повтореният въпрос „Как 

е назначена С.Р.“ е по-скоро риторичен. Закани, заплахи и тормоз в случая са използвани 

предимно за предизвикване на скандал, който да бъде излъчен по телевизия Алфа в навечерието 

на идващите избори.  В обществен интерес би било изясняването на действителните отношения 

на С.Р. с обвиняемия, което е извършено от следствените органи и два месеца по-късно, след 

щателно разследване и като взема предвид, че С.Р. е предоставяла информация на обвиняемия, 1-

во РПУ уволнява С.Р. 

 

 2.6.1. Спазваме презумпцията за невинност и не квалифицираме никого като “престъпник” преди 

издадена присъда. 

Записът показва нарушение на тази разпоредба. Бягащи ленти съдържат текст – „З, прикриващ 

престъпници“ и „Полицай З., съучастник в убийство“. Заедно с това С.Р. е наречена  убийца, при 

липса на сведения, че тя е управлявала превозното средство. Полицаите са наречени престъпници 

в униформи.  Политиците си служат с преувеличения, но тук В.С. нарича престъпници  всички, за 

които говори – полицаите, комисаря, конкретната служителка, обвиняемия – което създава 

условия тази квалификация да се нормализира без доказателства и доказване. 

 

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

Записът показва нарушение на тази разпоредба поради многократна употреба на цинични 

квалификации за служителката и министъра.  

 

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. № 09-025/2022 г. срещу 

телевизия Алфа на 8 юли 2022 г. КЖЕ установи нарушение на разпоредбите 2.2.1, 2.6.1 и 2.7.1 

от Етичния кодекс на българските медии.  

   

Председател на КЖЕ: 

Нели Огнянова 

 

Изпълнителен директор на Фондация “НСЖЕ”: 

Ева Петрова 


