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РЕШЕНИЕ 

№ 23 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. № 09-028/2022 г. срещу Струма  (вестник и онлайн издание) 

за публикация от 16 септември 2022 г. със заглавие „Само в Struma.com! КПКОНПИ 

щурмува община Якоруда! 2 буса с документи иззети от сградата, разследват работата на 

общинския кмет Н. К.“, за която се твърди, че нарушава Етичния кодекс на българските 

медии.  

 

Комисията констатира следното:  

 

I. ПРОЦЕДУРА 

 

1.Жалба с вх. № 09-028/2022 г.  се отнася до нарушение на Етичния кодекс на българските 

медии, осъществено чрез публикация във вестник и онлайн издание.   
 

2. Жалбата е подадена  в допустимия от правилника срок.  

 

3. КЖЕ обсъди допустимостта на жалбата и взе решение, че жалбата е допустима. 

 

4. Не е представено  становище от медията или издателя.  
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II. ЖАЛБА 

 

В жалбата   се твърди, че има нарушение на нормите на Етичния кодекс.  Казва се, че на 16 

септември 2022 г., в сайт и вестник Струма е излязла публикация, след която има 

коментари. Тези коментари „ми навредиха на мен и детето ми, на психика, работа, а детето 

дори не иска да ходи на училище а е само на 9. Надявам се че ще бъдат взети необходимите 

мерки.“. Иска се КЖЕ да се произнесе за нарушение на Етичния кодекс на българските 

медии.  

 

III. РАЗПОРЕДБИ ОТ ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ, ЧИЕТО 

НАРУШАВАНЕ СЕ ТВЪРДИ: 

 

1.1 Точност 

1.1.4 Ясно ще разграничаваме фактите от коментарите и предположенията.  

1.1.5 В коментарите и анализите ще се стремим да представяме разнообразни мнения и гледни 

точки.,  

2.2 Тормоз 

2.3 Неприкосновеност на личния живот,  

2.3.1 Уважаваме неприкосновеността на личния живот на всеки. 

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

семейния живот. 

2.3.6 Съгласно практиката на Европейския съд за правата на човека публичните лица се ползват с 

по-ниска степен на защита на личния живот и затова информация за техния личен живот може 

да бъде разкривана, но само когато се налага от обществения интерес. 

2.4 Деца 

2.4.1 Ще проявяваме специална отговорност за спазване на правата на децата, включително и 

правото им да бъдат чути.,  

2.4.2 Няма да се възползваме от тяхната неопитност и доверчивост.,  

2.5 Дискриминация 

2.5.1 Като уважаваме правото на всеки да живее в сигурност и безопасност, няма да публикуваме 

материали, подбуждащи или насърчаващи омраза, насилие и всякаква форма на дискриминация., 

2.5.2 Няма да посочваме расовата, религиозната, етническата принадлежност, сексуалната 

ориентация, умственото или физическото състояние, ако тези факти нямат съществено 

значение за смисъла на информацията.,  

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.,  

3.1 Няма да се поддаваме на политически или икономически натиск или влияния. 

3.4 Ние не приемаме каквито и да било лични, политически или финансови стимули, които могат 

да повлияят на нашата способност да предоставяме на обществото точна информация. 

3.5 Няма да използваме достъпа си до информация като средство за лично облагодетелстване, 

особено по отношение на информация за развитието на бизнеса и финансовите пазари. 

 

IV. СТАНОВИЩЕ НА ОТВЕТНАТА СТРАНА 
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По преписка с вх. № 09-028 не е постъпило становище на ответната страна.  

 

V. ФАКТИ 

Жалбоподателят е приложил линк към публикацията, тя все още съществува. В нея се казва, 

че „Екипи на комисията за противодействие на корупцията и конфликт на интереси / 

КПКОНПИ/ влезе изненадващо в община Якоруда. Вчера след часове работа спецовете на комисията 

иззеха купища документи от общинската сграда, които натовариха в 2 буса. Разследват работата 

на общинското ръководство и най-вече общинския кмет Н. К. 

Ревизират се начините, по които са провеждани обществените поръчки, проверяват и сигнали за 

корупция и сигнали за конфликт на интереси. Според източници на Struma. com обект на проверка 

ще бъде работата на общинското ръководство с известен бизнесмен от района, който най-често 

печели обществени поръчки от общината.“ По-нататък се припомня, че е имало „депозиран  

сигнал срещу кмета Кафелов за неправомерното увеличение на гробищния парк, който достигна до 

оградата на частен имот. За това Struma. com съобщи преди месеци след жалба на собствениците 

на имота, местни бизнесмени, които твърдяха, че се копаят гробове близо до реката и е въпрос на 

време труповете да изплават в нея.“ 

Не става ясно каква е връзката между жалбата и публикацията, тъй като името на 

жалбоподателя или на детето й не се срещат в публикацията.  

Към момента под публикацията има 86 коментара. От името на човек с името на  

жалбоподателя има коментар в подкрепа на кмета, за когото е критичната публикация.  

„Как не ви е срам. Толкова много е направил господин К. за община Якоруда, никой друг не е направил 

толкова. А вие неблагодарни и се радвате на нещастието и клюките. Четете жълтите весници и 

си мислите, че всичко е истина. Дошли са две коли с приятели от София на гости на кмета и 

всички започвате да дрънкате глупости. Аман от неблагодарници. Не заслужава Якоруда такова 

внимание, не заслужава такъв кмет.“, се казва в коментара. По-надолу следват множество 

цинични и неблагоприлични коментари, включително и по адрес на лицето, носещо името 

на жалбоподателя.   

На сайта има правила за коментарите:  

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар  

 Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен 

същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание. 

 Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно 

тяхното четене. 

 Коментарите трябва да са по темата на публикацията. 

 Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, 

както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство. 

 Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на в-к Струма. 

javascript:toggle('rules')
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 Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на 

публикацията и са полезни за читателите. 

Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът 

да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде 

органичен. 

Вижда се, че обиди и нецензурен език са забранени и са основание коментарът да бъде скрит. 

Това не е извършено по отношение на обидните и цинични коментари към въпросната 

публикация.  

VI. МОТИВИ 

КЖЕ разгледа жалбата и приложените към нея линк и публикация.  

КЖЕ установи, че основните критични твърдения в статията са за дейността на кмета на 

Якоруда. Комисията не може да се ангажира с проверка на истинността на твърденията, 

поради което не може да се произнесе за точността и достоверността на тези твърдения, нито 

за необходимостта от поправка.  

Жалбата не е посветена на статията, тя се отнася само до коментарите под онлайн 

публикацията. Както беше казано, в голяма своя част те са неприлични и цинични, 

включително по отношение на лице, носещо името на жалбоподателя. КЖЕ смята, че някои 

от тях внушават омраза и могат да бъдат класифицирани като реч на омразата.   

Комисията вече е имала възможност да каже в Решение № 26/2021 г. по преписка 08-018/2021 

г.1  и Решение №13/2022 по повод преписка 09-010/2022 г.2, че  според решение Делфи срещу 

Естония на Европейския съд за правата на човека в Страсбург при определени обстоятелства 

сайтовете носят отговорност за коментарите под статии в тях: 

1 Към създаването и приемането на Етичния кодекс на българските медии (2004) такъв 

въпрос не е бил релевантен. Строго погледнато, Етичният кодекс има предвид 

редакционното съдържание на медиите. 

2. Към днешна дата по повод отговорността за съдържанието, предоставено от трети лица,  

КЖЕ съобразява динамиката на съществуващите към момента правни рамки: 

i. Националната правна рамка: Свободата на изразяване, гарантирана от Конституцията 

и ЕКПЧ, и нейните предели (чл.39, ал.2 КРБ и чл.10.2 ЕКПЧ), съгласно които не всяко 

мнение е защитено от закона; 

                                                           
1 https://mediaethics-bg.org/wp-

content/uploads/2021/08/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%96-26-

%D0%BE%D1%82-2021-%D0%B3.-%D0%BF%D0%BE-%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B0-

%D0%BD%D0%B0-%D0%AF.%D0%9A.-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-

%D0%94%D0%B8%D1%80.%D0%91%D0%93.pdf  
2 https://mediaethics-bg.org/wp-

content/uploads/2022/05/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%96-

13-%D0%BE%D1%82-2022-%D0%BF%D0%BE-%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B0-09-010-

%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-Petel.bg_.pdf  

https://mediaethics-bg.org/wp-content/uploads/2021/08/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%96-26-%D0%BE%D1%82-2021-%D0%B3.-%D0%BF%D0%BE-%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%AF.%D0%9A.-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%94%D0%B8%D1%80.%D0%91%D0%93.pdf
https://mediaethics-bg.org/wp-content/uploads/2021/08/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%96-26-%D0%BE%D1%82-2021-%D0%B3.-%D0%BF%D0%BE-%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%AF.%D0%9A.-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%94%D0%B8%D1%80.%D0%91%D0%93.pdf
https://mediaethics-bg.org/wp-content/uploads/2021/08/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%96-26-%D0%BE%D1%82-2021-%D0%B3.-%D0%BF%D0%BE-%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%AF.%D0%9A.-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%94%D0%B8%D1%80.%D0%91%D0%93.pdf
https://mediaethics-bg.org/wp-content/uploads/2021/08/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%96-26-%D0%BE%D1%82-2021-%D0%B3.-%D0%BF%D0%BE-%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%AF.%D0%9A.-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%94%D0%B8%D1%80.%D0%91%D0%93.pdf
https://mediaethics-bg.org/wp-content/uploads/2021/08/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%96-26-%D0%BE%D1%82-2021-%D0%B3.-%D0%BF%D0%BE-%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%AF.%D0%9A.-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%94%D0%B8%D1%80.%D0%91%D0%93.pdf
https://mediaethics-bg.org/wp-content/uploads/2022/05/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%96-13-%D0%BE%D1%82-2022-%D0%BF%D0%BE-%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B0-09-010-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-Petel.bg_.pdf
https://mediaethics-bg.org/wp-content/uploads/2022/05/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%96-13-%D0%BE%D1%82-2022-%D0%BF%D0%BE-%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B0-09-010-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-Petel.bg_.pdf
https://mediaethics-bg.org/wp-content/uploads/2022/05/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%96-13-%D0%BE%D1%82-2022-%D0%BF%D0%BE-%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B0-09-010-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-Petel.bg_.pdf
https://mediaethics-bg.org/wp-content/uploads/2022/05/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%96-13-%D0%BE%D1%82-2022-%D0%BF%D0%BE-%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B0-09-010-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-Petel.bg_.pdf
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ii. Правната рамка на ЕС: липсата на общо задължение за наблюдение на информацията 

съгласно чл.17 Директивата за електронната търговия, заедно с режима на отговорността 

на доставчиците за съдържанието , което хостват, според чл. 14 и сл. от същата директива, 

за съдържание, генерирано от потребители; 

iii. Международната правна рамка: чл.10 ЕКПЧ и практиката на ЕСПЧ по делата Делфи 

срещу Естония, включително решението на Голямата камара3, Индекс срещу Унгария4 и 

Пил срещу Швеция5. Обзорът на посочените решения показва, че в отделни случаи ЕСПЧ 

се произнася, че медиите носят отговорност за коментари във форуми онлайн. При 

съмнения за клевета според ЕСПЧ във всеки отделен случай е необходимо да се прави 

преценка на баланса на чл. 8 (защита на доброто име) и чл.10 (свобода на изразяване). В 

частност, относно спора Пил срещу Швеция ЕСПЧ стига до извода, че като вземе предвид 

контекста на коментарите и мерките, приложени от медията, за да се предотврати или 

премахне незаконния коментар, и особено предвид факта, че коментарите в случая, 

макар и обидни, не представляват реч на омраза или подбуждане към насилие, намира 

жалбата за явно необоснована.  

 

Очевидно е, следователно, че ЕСПЧ толерира и изисква активно отношение на редакцията 

към съдържанието на форумите, но наличието на нарушение се обосновава и от други 

фактори, в случая като: 

 наличието на политика към коментарите; 

 спазването на политиката към коментарите, ако има такава; 

 дали засегнатото лице е публична фигура; 

 дали в коментарите се съдържа реч на омразата и призиви към насилие или друг вид 

неприемлива или обидна реч; 

 колко време коментарите са останали на сайта и т.н. 

 

В конкретния случай, въпреки наличие на политика към коментарите, редакцията не е 

предприела никакви действия за скриването им и това е продължило дълго, до момента. 

Някои са свързани с кмета на Якоруда, който е публична фигура, но други засягат и 

граждани, които изразяват позитивно отношение към него в коментарите си.  Комисията 

приема, че Струма следва да прилага писаната си политика към реч на омразата и 

нецензурен език.  

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: 

                                                           
3 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-155105#{%22itemid%22:[%22001-155105%22]}  
4 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22documentcollectionid2%22:[%

22JUDGMENTS%22],%22itemid%22:[%22001-160314%22]}   
5 https://hudoc.echr.coe.int/eng/#{%22itemid%22:[%22001-172145%22]}  

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-155105#{%22itemid%22:[%22001-155105%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22documentcollectionid2%22:[%22JUDGMENTS%22],%22itemid%22:[%22001-160314%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22documentcollectionid2%22:[%22JUDGMENTS%22],%22itemid%22:[%22001-160314%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng/#{%22itemid%22:[%22001-172145%22]}
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Намира: Жалба с вх. №  09-028 за основателна и констатира нарушение на Етичния 

кодекс на българските медии по  т. 2.7.1.  поради  реч на омразата, груб и нецензурен език. 

По отношение коментарите в нарушение на политиката на сайта  следва да бъдат 

приложени предвидените от Струма  (вестник и сайт) правила. 

 

Председател на КЖЕ: 

Нели Огнянова 

Изпълнителен директор на Фондация “НСЖЕ”: 

Ева Петрова 

 


