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РЕШЕНИЕ 

№ 26 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. № 09-031 на Д.М.Ж. срещу сайта Флагман (flagman.bg) за 

публикация „Акция с БМВ: Полицаи закопчаха дрогирания Д. Ж., откриха марихуана и в 

квартирата му“ от 27 септември 2022 г.,  за която се твърди, че нарушава Етичния кодекс на 

българските медии.  

 

Комисията констатира следното:  

 

I. ПРОЦЕДУРА 

 

1.Жалба с вх. № 09-031/2022 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.  
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II. ЖАЛБА 

 

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

засегнатото лице „има достатъчно труден живот“. „Не съм обществена личност и не 

изпитвам нужда от публичност“, казва жалбоподателят. „Да,  "престъпил" съм закона, за 

което ще изтърпя наказанието си. Нямам нужда "плюнка" като флагман.бг да се меси в 

личния ми живот, да го споделя онлайн или където и да било.“ По същество оплакването е 

за намеса в личния живот.  

 

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: 

 

1.3 Източници,  

2.2 Тормоз,  

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., 2.5.1 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., 2.6.4 Ще се въздържаме от 

възхваляващо или придаващо излишна сензационност отразяване на престъпления, насилие и 

жестокост.,  

2.7 Благоприличие 

 

IV.  СТАНОВИЩЕ НА ОТВЕТНАТА СТРАНА 

 

По преписка с вх. № 09-031 не е постъпило становище на ответната страна.  

 

V. ФАКТИ 

В публикацията се съобщава, „че полицаи от РУ-Приморско спрели за проверка БМВ 320 с 

немски номера. Зад волана е бил Д. от Средец. Мъжът е шофирал след употреба на наркотични 

вещества, установил дръг тестът. Той е отказал да даде кръвна проба за химичен анализ. Малко 

по-късно полицаите са нахлули и в обитаваната от него хотелска стая в Китен. При 

претърсването е намерен и иззет плик с марихуана. 32-годишният Д. Ж. е задържан за срок до 24 

часа. Работата по случая продължава.“ 

VI. МОТИВИ 

КЖЕ разгледа жалбата. Като взе предвид, че: 



3 

 

 3 

 Става дума за дрогиран шофьор зад волана „посред бял ден“ в Китен, курортен град, 

във време, когато градът е сравнително населен и оживен, тоест обществената 

опасност е реална; 

 Това е престъпление с много тежка социална цена, което е във фокуса на вниманието 

на полицията и медиите; 

 Шофьорът е отказал да даде проба за наркотици; 

 Полицията го е задържала; 

Комисията прие, че има преобладаващ обществен интерес към поведението на такива лица, 

който оправдава известна степен на намеса в личния живот от страна на медиите. В случая 

вниманието на медията не е самоцелно и не превишава необходимото с оглед обществения 

интерес.   

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. №  09-031 за неоснователна.   

 

Председател на КЖЕ: 

Нели Огнянова 

 

Изпълнителен директор на 

Фондация  НСЖЕ : 

Ева Петрова  

 


