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РЕШЕНИЕ 

№ 22 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. № 09-027/2022 г. срещу Вестник „Уикенд“, бр. 31, 6-12 август 

2022 г. за публикация– „Уикенд почивката му – без Линда и Лена. К. П. и гардовете му“ 

 

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 вестник „Уикенд“.  

 

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

 

II. ЖАЛБА 

 

В жалбата на М.Д. се твърди, че има нарушение на нормите на Етичния кодекс. Според 

жалбоподателя:  

„С публикацията е нарушен чл. 1.1. от Етичния кодекс на българските медии и по-конкретно 

точки № 1.1.1, № 1.1.2, № 1.1.3 и № 1.1.4 – публикувана е невярна информация. 
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Не е публикуван отговора от „ЕВРОС - КИП” ЕООД, с което е нарушено правото му на 

отговор по смисъла на чл. 1.2.2. от Етичния кодекс – „1.2.2 Ще предоставяме право на отговор 

на лица и организации, засегнати пряко от неточни или подвеждащи публикации.“ 

Изложената информация, касателно притежавания и стопанисвания от дружеството хотел 

„Сиена Премиум Ретрийт“, е невярна. Нито един служител на дружеството не е предоставял 

каквато и да е била информация за нощуването на гости на хотела, нито на вестник 

„Уикенд“, нито на която и да е била друга медия. За целите на настоящия отговор заявявам 

от името на представляваното от мен дружество, че г-н К. П. не е бил гост на хотела, не е 

наемал стаи и/или апартаменти за нощуване в хотела, нито за себе си, нито за членове на 

охраната от НСО. Представляваното от мен дружество, както и неговите служители не 

предоставят информация на медии и на трети лица извън законово установените случаи на 

предоставяне на информация на държавни органи за регистрацията и нощуването на гости 

на хотела. Ценовата листа на хотела е публикувана в специализираните туристически 

сайтове за резервации за сезон 2022 г. Изложената от вестник „Уикенд“ информация е 

невярна, уронва репутацията на хотел „Сиена Премиум Ретрийт“ и нанася вреди на 

представляваното от мен дружество.“ 

 

 

III. РАЗПОРЕДБИ ОТ ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ, ЧИЕТО 

НАРУШАВАНЕ СЕ ТВЪРДИ: 

 

1.1.1 Ще предоставяме на обществото точна и проверена информация и няма преднамерено да 

скриваме или изопачаваме факти. 

1.1.2 Няма да публикуваме информация, за която знаем, че е невярна. 

1.1.3 Няма да подвеждаме обществото и ясно ще посочваме къде са използвани манипулирани 

текстове, документи, образи и звуци. 

1.1.4 Ясно ще разграничаваме фактите от коментарите и предположенията. 

1.2.2 Ще предоставяме право на отговор на лица и организации, засегнати пряко от неточни или 

подвеждащи публикации. 

 

IV. СТАНОВИЩЕ НА ОТВЕТНАТА СТРАНА 

 

По преписка с вх. № 09-027 не е постъпило становище на ответната страна.  

 

V. ФАКТИ 

Жалбоподателят е приложил заверено копие на публикацията, пълномощно да 

представлява засегнатото дружество и копие на отговор до редакцията на в. „Уикенд“, за 

който отговор /право на отговор/ в жалбата се твърди, че не е публикуван от вестника. 

Жалбоподателят мотивира твърденията си за нарушаване на Етичния кодекс от една страна 

с невярната информация, че служители на хотела са разпитвани за престоя на цитираните 

гости, а от друга с това, че те изобщо не са били гости. В статията като източници на 

информация са цитирани „наблюдателни гости“ и „служител на рецепцията“.  
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VI. МОТИВИ 

КЖЕ разгледа жалбата и приложената към нея публикация.  

КЖЕ установи, че публикацията е придружена със снимки, под които е приложен текст, но 

те не потвърждават твърденията, че бившият премиер и охранителите му са били гости на 

хотела. Никъде не са посочени имена на източници, дори когато се цитира служител на 

рецепцията е уточнено „чието име по обясними причини ще спестим“. Не се споменава в 

публикацията какви са „обяснимите причини“ и защо източникът им на информация 

трябва да остане анонимен.   

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

Авторът на публикацията М. Б. в самото начало на статията съобщава за събитията като 

техен наблюдател, но това засяга напускането на „П. на многолюдната му охрана от НСО“ 

на Лозенец, а не на хотела. След това източник на информацията са  „наблюдателни гости“ 

и „служител на рецепцията“, включително и относно цените за нощувки. Не са приложени 

или цитирани документи, които да потвърждават както настаняването на гостите, така и 

похарчените пари, за които се твърди, че са на данъкоплатците. Авторът не съобщава, че е 

правил опит да разговаря с управител/собственик на хотела или да изиска информация от 

ръководството, нито, че такава му е отказана. Публикацията не се позовава на официални 

данни за държавни разходи и за техния размер. Не е посочено и дали са търсени самите 

посочени гости, за да потвърдят информацията. В този смисъл информацията може да бъде 

определена като непотвърдена. Няма позоваване и на органите на реда, които имат данни 

за регистрациите в хотелите, независимо дали те отказват или не отказват да предоставят 

подобна информация. Не са разграничени факти от предположения. По твърдения на 

жалбоподателя - публикацията е неточна, но не е предоставено право на отговор.  

На основание на горния анализ КЖЕ намира, че има нарушение на т. 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3, 1.1.4 

и 1.2.2.   

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. №  09-027 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; 1.1.2 Няма да публикуваме 

информация, за която знаем, че е невярна., 1.1.3 Няма да подвеждаме обществото и ясно ще 

посочваме къде са използвани манипулирани текстове, документи, образи и звуци., 1.1.4 Ясно ще 

разграничаваме фактите от коментарите и предположенията., 1.2.2 Ще предоставяме право на 

отговор на лица и организации, засегнати пряко от неточни или подвеждащи публикации. 
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КЖЕ призована в. „Уикенд“ да проверява информацията преди публикуването й, да 

използва различни източници на информация, да разграничава факти от коментари и да 

направи опровержение на изнесените неверни данни, съгласно предоставените актуални 

твърдения на жалбоподателя или да публикува правото му на отговор.  

Председател на КЖЕ: 

Нели Огнянова 

Изпълнителен директор на Фондация “НСЖЕ”: 

Ева Петрова 


