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РЕШЕНИЕ 

№ 24 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. № 09-029/2022 г. срещу списание Дива за публикация „За 

кожата на шестима мъже“ от септември 2022 г.,  за която се твърди, че нарушава Етичния 

кодекс на българските медии.  

 

Комисията констатира следното:  

 

I. ПРОЦЕДУРА 

 

1.Жалба с вх. № 09-029/2022 г. се отнася до нарушение на Етичния кодекс на българските 

медии, осъществено чрез публикация.   

 

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.  

 

II. ЖАЛБА 

 

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

снимките се виждат мъжки полови органи, което е недупустимо в издание, което претендира, че 
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няма порнографско съдържание. Списанието се чете от лица, ненавършили пълнолетие и подобни 

снимки са недопустими.“. 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: 

  

2.7 Благоприличие,  

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

  

IV. СТАНОВИЩЕ НА ОТВЕТНАТА СТРАНА 

 

По преписка с вх. № 09-029 не е постъпило становище на ответната страна.  

 

V. ФАКТИ 

Жалбоподателят е приложил материал, в който става въпрос за художествена фотография, 

актови снимки  и творчеството на конкретна фотографка, споменават се Анди Уорхол и 

Хелмут Нютън. Текстът е илюстриран с две снимки – мъжки торс, заснет отпред и друг 

мъжки торс, заснет в гръб.  

VI. МОТИВИ 

КЖЕ разгледа жалбата. Като взе предвид, че според практиката на Европейския съд 

художественото слово е защитено слово, и че в случая двете фотографии са илюстрация към 

анализ на произведения на художествена фотография, КЖЕ прие жалбата за неоснователна.   

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. № 09-028 за неоснователна.   

 

Председател на КЖЕ: 

Нели Огнянова 

Изпълнителен директор на Фондация “НСЖЕ”: 

Ева Петрова 


