
Становище на Комисията по професионална етика към БДВО 
 

Относно: Публичното представяне и онагледяването на насилствени актове и смъртни случаи 

До: Всички специалисти по публични комуникации, журналисти и заинтересованите страни 

 

Уважаеми колеги, 

Като орган, проследяващ етичните и неетични практики в областта на публичните 

комуникации, Комисията по етика към Българско дружество за връзки с обществеността би 

искала да изрази своята загриженост от поведението на някои медии през последните години. 

Трагедията с убийството на 16 годишния ученик, развила се в Борисовата градина наскоро, не е 

първият случай на вторична виктимизация. Нека си припомним нашумелия случай с момичето, 

удушено в Борисовата градина през 2011 година. Да не се връщаме към времената, когато 

всеки месец жълтата преса публикуваше отблизо подобни фотографии – като се започне с тези 

на тленните останки на един министър-председател на България и се мине през безпощадни 

кадри на редица публични и не толкова публични личности, чиято смърт медиите превръщаха 

в риалити шоу.Не по-малко разтърващ обществото акт бе клипът с акушерката, тероризирала 

новородено в столична болница, който все още е видим онлайн. 

Считаме за недопустимо публикуването на такъв род материали, фотографии или 

видеоматериали, в които смъртта е детайлизирана до цинизъм, гавра, накърнява личното 

достойнство, личното пространство и подлага на допълнително изпитание емоциите на 

близките на починалите.  

Комисията подкрепя становищата на колегите от Комисията по журналистическа етика към 

Съюза на българските журналисти (СБЖ) и колегите на Асоциацията на европейските 

журналисти (АЕЖ).  

Убедени сме, че журналистите, както и пиар специалистите, са медиатор към целевите публики 

и обществото и носят отговорност за формирането на общественото мнение по важни и 

актуални теми. Това разбиране ни позволява да направим паралел и да изразим мнението, че 

подобни актове нарушават професионалните ценности за компетентност и ангажираност от 

Етичния кодекс на пиар специалистите в България, както и принципите на професионално 

поведение за изграждането на доверие в целевите публики и обществото, съблюдаването на 

принципите за поверителност на информацията, както и на отговорно поведение като цяло. 

Искрено се надяваме повече да не ставаме свидетели на подобни неетични практики. 

 

С уважение, 

 

Комисия по етика към БДВО в състав: 

Милена Атанасова  - председател 

Елица Наумова 

Даниел Киряков        София, 08.06.2015 



 


