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РЕШЕНИЕ 

№ 2/07.02.2023 г. 

 

Комисията по журналистическа етика на свое редовно заседание на 07.02.2023 г. в 

състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Нели Огнянова 

 

ЧЛЕНОВЕ:   Александър Кашъмов 

                                       Бойко Василев 

Весислава Антонова 

Гена Трайкова 

Диляна Илиева 

Даниела Тренчева 

Ирина Недева 

Илия Вълков 

 

изслуша доклада по жалба с вх. № 09-038 на М.М. по повод публикация на сайта „Флагман“, 

озаглавена „Пешеходец е разчленен! Снимки от тежката катастрофа на 351 км от АМ 

„Тракия“. Според сигнала в текста се нарушават разпоредби на Етичния кодекс на 

българските медии. 

 

I. ПРОЦЕДУРА 

Жалбата, заведена с вх. № 09-038/2022 г., е допустима предвид обстоятелствата, че е подадена 

в срок, отнася се до нарушение на Етичния кодекс на българските медии и съдържа всички 

необходими реквизити. 

Във връзка с чл. 10, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за журналистическа 

етика, е потърсено становище на медията. Становище не е получено. 

 

II. ЖАЛБА 

Жалбоподателят посочва, че към публикацията са показани снимки на човешки тленни 

останки, от които е останал дълбоко възмутен. В сигнала са споменати и разпоредби на 

Закона за радиото и телевизията.    

„Съгласно Закона за радиото и телевизията, при осъществяването на своята дейност 

доставчиците на медийни услуги се ръководят от принципите за защита на личната 

неприкосновеност на гражданите и недопускане на предавания, които противоречат на 

добрите нрави, особено ако съдържат жестокост или насилие. Още повече, въпросното 



  

съдържание е могло и може да бъде видяно и от малолетни и непълнолетни лица, като 

също съгласно ЗРТ, доставчиците на медийни услуги са длъжни да не създават и 

предоставят за разпространение предавания, които могат да увредят физическото, 

психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата“, пише в жалбата. 

В жалбата се отправят следните искания към Комисията по журналистическа етика: 

Да установи дали има нарушение на Етичния кодекс на българските медии.  

 

III. РАЗПОРЕДБИ  ОТ ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ, ЧИЕТО 

НАРУШАВАНЕ СЕ ТВЪРДИ: 

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.,  

2.3.4 Ще уважаваме желанието на хората да не бъдат безпокоени в скръбта си.,  

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

семейния живот.,  

 

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.,  

2.6 Престъпления и жестокост,  

2.6.3 Ще проявяваме предпазливост при разкриването на самоличността на жертви на 

престъпления и свидетели на престъпления, особено в случаите на сексуално насилие, освен ако 

самите жертви не се съгласят да бъдат идентифицирани.,  

2.6.4 Ще се въздържаме от възхваляващо или придаващо излишна сензационност отразяване на 

престъпления, насилие и жестокост.,  

2.6.5 Ще внимаваме да не бъдем използвани за платформа от онези, които насърчават, подбуждат 

или прилагат насилие; ще съобщаваме за техните действия с необходимата сдържаност и само 

ако това е в очевиден обществен интерес.,  

2.7 Благоприличие,  

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

2.8 Самоубийства,  

2.8.1 При съобщаване за самоубийства, ще избягваме да огласяваме подробности за начина, по 

който са извършени, за да ограничим риска от подражание. 

 

IV. СТАНОВИЩЕ НА ОТВЕТНАТА СТРАНА 

В Комисията не е получено становище от сайта „Флагман“.  

 

V. ФАКТИ 

Публикацията е посветена на катастрофа на магистрала „Тракия“. Инцидентът е описан 

телеграфно – не са посочени причини за катастрофата, но има подробности за 

местопроизшествието и загинал пешеходец: „Тялото все още е на пътното платно, а 

крайниците са по банкета. На мястото има полицейски екип, който извършва детайлен 



  

оглед на местопроизшествието“, „Трупът все още не е вдигнат. Трудно може да се 

идентифицира пола или годините на загиналото лице.“ 

 

В текста не посочени имената на загиналия човек, нито друга информация, която разкрива 

самоличността му.  

 

Към текста обаче е публикувана снимка, за която се споменава с удивителна още в 

заглавието: „Пешеходец е разчленен! Снимки от тежката катастрофа на 351 км от АМ 

„Тракия“. Без да носи допълнителна информационна стойност изображението показва 

части от тяло. А текст към него уточнява: „Крайниците са по пътното платно“.  

 

Според информация на медията, шофьорът на автомобила, който е участвал в инцидента, 

сам се е предал на полицията.   

 

VI. МОТИВИ 

Комисията неведнъж е обръщала внимание на медиите, че аудиторията трябва да бъде 

предварително и ясно уведомена с подходящи средства за публикуването на материали, 

които съдържат послания, текст или образи на насилие. И когато се публикуват такива 

изображения те да носят допълнителна информационна стойност. В противен случай те 

имат сензационен характер. 1 

 

В публикацията не са посочени имена или друга информация, която разкрива 

самоличността на загиналия пешеходец. Направените снимки са от местопроизшествие на 

публично място – участък от магистрала „Тракия“. Няма изнесени подробности за личния 

живот на загиналия. От текста не стават известни и причините за инцидента.  

 

Статията съдържа изображение, което не носи допълнителна информационна стойност, но 

цели и успява да  предизвиква излишна сензационност. 

 

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 по жалба с вх. № 09-038/2022 г. на М.М. по повод публикация в сайта 

„Флагман“ от 15.11.2022 г. за неоснователна по отношение на нарушение на чл. 2.3, 2.4., 

2.6.3, 2.6.5, 2.7, 2.8. и основателна по 2.6.4. на Етичния кодекс на българските медии. 

Комисията препоръчва изображението да бъде свалено.  

 

Председател на КЖЕ: 

Нели Огнянова 

 

Изпълнителен директор на Фондация “НСЖЕ” 

Ева Петрова 

                                                           
1 Вж Решение No 28/30.06.2021 г. за публикации във flagman.bg със следните заглавия: “Кървав инцидент край Ропотамо! 

Кола поемете момиче и момче с мотор”; “Възрастният водач на бургаското Рено отнел предимството на моториста (18+)”; 

“Трагедията е неописуема: 26-годишната П. е издъхнала при кървавата баня край Ропотамо”, публикувани на 25 април 

2021 г.; Решение No 18 от 20.12.2022 г. за публикация във flagman.bg със следното заглавие: “Бургазлия загина при 

ужасяваща катастрофа с тир на АМ "Тракия" (СНИМКИ 18+)” 


