
 
РЕШЕНИЕ 

№ 25 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. № 09-030/2022 на Д.Ф.П. срещу подготовка за предаване 

„Съдебен спор“ на Нова телевизия, състояща се в заснемане на  репортаж за целите на 

предаването пред дома на жалбоподателя,  която подготовка според жалбоподателя  е в 

нарушение на Етичния кодекс на българските медии от страна на Нова телевизия.  

 
I. ПРОЦЕДУРА 

 

1. Жалба с вх. № 09-030/2022 г. се отнася до нарушение на Етичния кодекс на българските 

медии, осъществено чрез действия по заснемане, представляващи подготвителни действия, 

„събиране на информация“ по смисъла на Етичния кодекс на българските медии.  

2.  КЖЕ обсъди допустимостта на жалбата. Съгласно т. 7 от Правилника:   

Право на жалба  

Чл. 7. (1) Комисията приема за разглеждане жалби срещу публикации във вестници, списания, 

информационни агенции, интернет сайтове или други периодични издания, съответно срещу 

предавания, разпространени в програмите на доставчици на аудиовизуални медийни услуги и 

радиоуслуги, когато жалбата има за предмет установяване на нарушение на Етичния кодекс на 

българските медии. 

В случая липсва публикация/излъчено предаване, а журналистическата дейност е в стадий 

подготовка.  

КЖЕ констатира, че неетични действия могат да бъдат установени и преди публикацията или 

излъчването на предаването, в процеса на неговата подготовка. Предвид необходимостта от 

изясняване на пределите на действие на т.2 от Етичния кодекс „Събиране и представяне на 



информация“, КЖЕ взе решение жалбата да бъде изпратена за становище до Нова телевизия, 

след което Комисията да се произнесе по допустимост на жалби срещу подготвителни 

действия и – ако жалбата бъде приета за допустима – по нейната основателност.  

3. Жалбата е изпратена до Нова телевизия, получено  е становище от Нова телевизия  в указания 

срок.  

 
II. ЖАЛБА 

 

В жалбата  се казва, че „предаването Съдебен спор все още не е излъчено, но на 23.09 правеха 

репортаж пред дома ми“. В жалбата се отправят следните искания към Комисията по 

журналистическа етика: 

Да постанови нарушение на Етичния кодекс на българските медии.  

 
III. РАЗПОРЕДБИ  ОТ ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ, ЧИЕТО 

НАРУШАВАНЕ СЕ ТВЪРДИ: 

 

2.1.1 Ще събираме информация с честни и законни средства.,  

2.2 Тормоз,  

2.3 Неприкосновеност на личния живот.  

2.3.1 Уважаваме неприкосновеността на личния живот на всеки.  

2.3.2 Ще избягваме публикуването на снимки и записи, направени извън обществените места, ако 

засегнатите лица не са съгласни.  

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. 

 
IV. СТАНОВИЩЕ НА ОТВЕТНАТА СТРАНА 

 

Получено е становище на ответната страна. В него се казва:  

 

Считаме, че същата е недопустима и следва да бъде оставена без уважение поради следните 

съображения: 

Епизод на „Съдебен спор“ с участник Д. Ф. П. не е излъчван в нито една от програмите на 

доставчика на медийни услуги „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД, което противоречи на разпоредби 

от Правилника за дейността на Комисията за журналистическа („Правилника”). 

 

На първо място, чл. 7, ал. 1 постановява, че „Комисията приема за разглеждане жалби срещу 

публикации във вестници, списания, информационни агенции, интернет сайтове или други 

периодични издания, съответно срещу предавания, разпространени в програмите на доставчици на 

аудиовизуални медийни услуги и радиоуслуги, когато жалбата има за предмет установяване на 

нарушение на Етичния кодекс на българските медии.“ Видно от съдържанието на жалбата, 

разпространение на цитирания епизод в програмата на доставчика на медийни услуги „Нова 

Броудкастинг Груп“ ЕООД липсва. 



На второ място, съгласно чл. 8, ал. 1, т. 5 от Правилника, жалбите трябва да съдържат „дата на 

публикацията/дата и час на предаването”, а съгласно т. 4 от същата — и „заглавие на 

публикацията/име на предаването”. Тяхната липса също води до недопустимост на жалбата. 

Считаме, че жалбата не само е недопустима, но и същата изначално не би следвало да бъде 

препращана до нас за становище, тъй като съгласно чл. 17, ал. 4 от Правилника „при формулирането 

на препоръка следва да се вземе под внимание тежестта на нарушението, последиците за 

засегнатия/засегнатите в следствие на публикацията, както и евентуалните стъпки от страна на 

публикуващата/разпространяващата медия с цел намаляване на такива последствия и/или 

избягване на повторения на такива случаи.”. В конкретната ситуация, предвид, че няма излъчено 

предаване с участието на жалбоподателя, Решението на Комисията не би могло да съдържа 

изброените в Правилника реквизити. 

 

„Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД категорично не е извършило нарушение нито на законови 

разпоредби, нито на разпоредби на Етичния кодекс. 

 
V. ФАКТИ 

 

Жалбата очертава следният казус: Твърди се нарушение на т. 2 от Етичния кодекс, Събиране 

и представяне на информация, включително тормоз и незаконна намеса в личния живот 

извън обществените места, без съгласие на засегнатите лица.  

 

Телевизионното предаване (епизод от риалити телевизионно предаване, „единственото в 

България съдебно шоу“ „Съдебен спор“)  е в процес на подготовка и не е излъчено, 

заснемат се кадри, необходими за представяне на спора между страните.  

 
VI. МОТИВИ 

 

КЖЕ обсъди допустимостта на жалбата в случаи като този, когато тече подготовка за 

предаване или публикация, но жалбата предхожда факта на разпространение на 

журналистическия продукт.  

КЖЕ взе предвид следното:  

 В решенията си КЖЕ вече е имала възможност да обърне внимание върху факта, че 

медиите трябва да се отнасят с внимание към всички компоненти на новинарството – 

от избора на източници, през актуалността на теми и проблеми, до пълнота и точност 

на данните1; 

 Подготовката на предаване/публикация е част от журналистическата 

дейност, а работата с източници на информация е концентрирана именно на етапа 

на подготовката на предаването или публикацията; 

 Намесата в личния живот е възможно да стане както чрез 

публикация/предаване, така и чрез самото събиране и обработване на 

информация, като публикуването не е задължително, според решението Реклос 

                                                           
1 Решение на КЖЕ №6/ 2021 г.  



срещу Гърция на Европейския съд за правата на човека, и ако събраната в нарушение 

на правилата информация се публикува, това е отделно нарушение2; 

 На формално основание, Правилникът на КЖЕ еднозначно изисква оценка за 

спазване на стандартите на Етичния кодекс да се извършва само в случаи, в които 

има разпространение, т.е. журналистическият продукт е достигнал до 

аудиторията (вж. по-горе чл.7 от Правилника); 

 По същество,  подобно ограничение на приложното поле на Етичния кодекс само до 

етапа след публикуването или излъчването е обосновано от гледна точка на целта да се 

избегне евентуален смразяващ ефект върху журналистиката. Така се предотвратява 

възможността засегнатите от журналистическото разследване да се опитат да 

квалифицират разследването като натиск и тормоз с цел да предотвратят 

публикацията или излъчването. КЖЕ взе предвид, че прилагането на етичните 

стандарти на етапа на подготовка в отделни случаи може да има ефект на цензура 

или да доведе до автоцензура.  

 КЖЕ обаче смята, че  след публикацията или излъчването на предаването Комисията 

би могла да се произнесе по евентуални нарушения включително и на етапа на 

подготовката, например относно неетични методи за събиране  на информация.  

 

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. №  09-030 за недопустима поради факта, че няма данни за 

разпространение на съответния продукт – епизод от телевизионното съдебно шоу Съдебен 

спор, както изисква Правилникът на КЖЕ.  

 

КЖЕ използва повода да обърне  внимание на доставчиците на медийни услуги, че носят 

отговорност за спазването на етичните стандарти на всички етапи на журналистическата 

дейност.  

 

 

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  

                                                           
2 Реклос срещу Гърция 


