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РЕШЕНИЕ 

№ 21 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 жалба с вх. № 09-026/2022  на  Д.В.Д. срещу  публикация в сайта бТВ, озаглавена 

„Шокиращ случай: Арестуваха мъж, държал под ключ и пребивал жена си“ и репортаж в 

централната новинарска  емисия  на бТВ  от 8 септември   2022 г.,  с които според жалбоподателя  е 

осъществено нарушение на Етичния кодекс на българските медии от страна на бТВ.  

 

I. ПРОЦЕДУРА  

 

1. Жалба с вх. № 09-026/2022 г.  се отнася до нарушение на Етичния кодекс на българските медии, 

осъществено чрез публикация и предаване. 
 

2. Жалбата е подадена  в допустимия от правилника срок.  

 

3. КЖЕ обсъди допустимостта на жалбата, жалбата е допустима. 

 

4. Представено  е становище от медията в срок.   

 

II.  ЖАЛБА 

  

В жалбата се казва: „Осъждам отразяването на приложения репортаж в централна емисия новини по 

националната телевизия БТВ на 8-ми септември 2022 като прекрачващ множество норми на медийния 

етичен кодекс. Отразеното събитие не отговаря на критериите за "обществен интерес" (5.3), а по-скоро 

е от сензационен характер поради особената жестокост на извършеното престъпление. Явното 
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показване на жертвата в ефир (въпреки изрично упоменатото съгласие от нейна страна) поругава 

личното й пространство и е в разрез с обещаната предпазливост от точка 2.6 на кодекса.“ В жалбата се 

иска КЖЕ да постанови нарушение на Етичния кодекс на българските медии. 

  

III. РАЗПОРЕДБИ ОТ ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ, ЧИЕТО 

НАРУШАВАНЕ СЕ ТВЪРДИ  

 

2.3 Неприкосновеност на личния живот, 

2.3.1 Уважаваме неприкосновеността на личния живот на всеки.,  

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.,  

2.3.5 Само особено важен обществен интерес може да оправдае намесата на медиите в личния и 

семейния живот.,  

2.6 Престъпления и жестокост,  

2.6.3 Ще проявяваме предпазливост при разкриването на самоличността на жертви на престъпления и 

свидетели на престъпления, особено в случаите на сексуално насилие, освен ако самите жертви не се 

съгласят да бъдат идентифицирани.,  

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

престъпления, насилие и жестокост.,  

2.6.5 Ще внимаваме да не бъдем използвани за платформа от онези, които насърчават, подбуждат или 

прилагат насилие; ще съобщаваме за техните действия с необходимата сдържаност и само ако това е в 

очевиден обществен интерес. 

 

IV. СТАНОВИЩЕ НА ОТВЕТНАТА СТРАНА 

 

Получено  е  становище от ответната страна. В него се подчертава факта, че е налице 

съгласие на жертвата, макар и с конклудентни действия – но и тя, и баща й са застанали и 

дали обяснения пред брандирани микрофони и камери.  

 

Посочено е следното: ”Даването на интервю пред телевизионния екип съгласно 

непротиворечивата съдебна и  журналистическа практика обективира съгласието й да бъде 

заснемана чрез конклудентни действия, което безспорно оборва предположението на 

жалбоподателката, че се нарушава  неприкосновеноспа на личния живот на пострадалото лице.  

Същите обстоятелства са налице и по отношение на бащата на пострадалата жена, който е 

заснет от репортера на БТВ - той не показва никакви признаци на притеснение — коментира 

открито пред репортер на „БТВ Медия Груп“ с брандиран микрофон и камера. 

Ето защо, считаме, че неприкосновеността на личния живот на пострадалата жена, не е 

засегната и увредена след заснемането и излъчването на репортажа в централната емисия 

„Новини”  

Съгласно гореизложените твърдения не може да се направи и твърдение, че чрез заснемането и 

излъчването на репортажа, по който е подадена жалбата, „БТВ Медиа Груп“ или нейни лица са 

увеличили мъката на пострадалата жена, като информацията е съобщена със съчувствие и 

сдържаност, като е спестена информация и въпроси, които могат да и доведат до засилване на 

мъката на пострадалата.“ 
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БТВ настоява, че домашното насилие е тревожен проблем от обществен интерес, към който 

телевизията основателно привлича вниманието на аудиторията: 

 

„Конкретният случай може и трябва да бъде разгледан като важен и представляващ обществен 

интерес, тьй като с него се вади на показ и се коментира наболял проблем в обществото — 

домашното насилие, което често е неглижирано като проблем и пренебрегвано от 

институциите в държавата. 

 

Именно поради това, коментарът на нашия репортер е представен с необходимата сдържаност 

въпреки огромния обществен интерес — без да бъдат показвани кадри, които да насърчат и 

подбуждат лицата склонни към насилие да извършат такова деяние или да преекспонират 

страданието на пострадалото лице.  

 

„БТВ Медиа Груп“ като национална медия подкрепя с всички възможни средства жертвите на 

домашно насилие, било то физическо или психическо, като ясно и категорично застава зад тях. 

Нашето общество страда от този проблем, но отказва да говори за него поради заклеймяването 

на жертвите като неспособни или неуспели да изградят здравословни семейни отношения и 

спокойна семейна среда. Именно поради това с истории като тази се стремим да насърчим 

жертвите на насилие, които все още не са предприели мерки, да придобият част от смелоспа на 

участниците в репортажа. 

 

В допълнение с разглеждания репортаж „БТВ” репортери пряко цели да съдейства за 

предотвратяване на подобни свързани с домашното насилие тежки престъпления и да предпази 

обществото чрез насърчаване на загриженоспа на близките за потенциалните жертви да  

сигнализират компетентните органи“ 

 

V. ФАКТИ 

 

Комисията установи, че майка на четири деца на 32 години е завързвана, бита и 

малтретирана от съпруга си. Тя е открита в дома им случайно, била е в безпомощно 

състояние. 

 

VI. МОТИВИ 

 

След като се запозна с казуса, Комисията за журналистическа етика реши, че  жалбата е  

неоснователна. Действително в случая има намеса на медията в личния живот на жената от 

репортажа. Намесата е допустима  на две основания. Първо, има съгласие на засегнатото 

лице. Второ, налице е преобладаващ обществен интерес по отношение на домашното 

насилие и необходимостта от мерки за ограничаване и преодоляването му. 

 

Според КЖЕ случаят е отразен със съчувствие и сдържаност. Комисията призовава все пак 

в такива случаи да се взема предвид и аудиторията на централната новинарска емисия, 

включително непълнолетни.  
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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. №  09-026 за неоснователна. Съгласно Правилника за дейността на 

Комисията за журналистическа етика решението да се изпрати на заинтересованите 

страни в 7-дневен срок от приемането му. 

   

Председател на КЖЕ: 

Нели Огнянова 

 

Изпълнителен директор на 

Фондация  НСЖЕ : 

Ева Петрова 


