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РЕШЕНИЕ 

№ 19/06.02.2020 г.  

 

Комисията по журналистическа етика на свое редовно заседание на 06.02.2020 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. № 06-034/2019 г. на Б. Б. П. срещу публикация в сайта 

Botevgrad.com, по повод статия „Политическите назначения на отговорни 

длъжности в местните училища продължават”, която според жалбоподателя 

нарушава разпоредби на Етичния кодекс на българските медии. 

 

I. ПРОЦЕДУРА 

Жалбата, заведена с вх. 06-034/2019 г. 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. Отговор не е получен. 

 

II. ЖАЛБА 

Жалбоподателят посочва в своята жалба до Комисията, че „това е поредната 

тенденциозна статия, написана по поръчка на кмета на Ботевград“. 

 

В жалбата се отправят следните искания към Комисията по журналистическа 

етика: 
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Да постанови, че са допуснати  нарушения на текстове 1, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.6  от 

Етичния кодекс. Медията да публикува/разпространи поправка. Не се посочва кои 

точно твърдения в статията се нуждаят от поправка.  

 

III. РАЗПОРЕДБИ  ОТ ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ, ЧИЕТО 

НАРУШАВАНЕ СЕ ТВЪРДИ: 

 

1. ПРЕДOСТАВЯНЕ НА ДOСТOВЕРНА ИНФOРМАЦИЯ НА OБЩЕСТВOТO,  

1.1.2 Няма да публикуваме информация, за която знаем, че е невярна.,  

1.1.4 Ясно ще разграничаваме фактите от коментарите и предположенията.,  

1.1.5 В коментарите и анализите ще се стремим да представяме разнообразни мнения и 

гледни точки.,  

1.1.6 При отразяване на спорове ще се стремим да дадем възможност на засегнатите 

страни да изразят своята позиция.,  

1.2.1 Ще публикуваме ясна и достатъчно забележима поправка, щом бъде доказано, че е 

публикувана неточна или подвеждаща информация, и ще се извиним, ако е необходимо., 

 1.2.2 Ще предоставяме право на отговор на лица и организации, засегнати пряко от 

неточни или подвеждащи публикации.,  

1.3.4 Винаги ще посочваме, когато информацията не е потвърдена.,  

2.5 Дискриминация,  

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.,  

3.1 Няма да се поддаваме на политически или икономически натиск или влияния., 

 3.2 Ясно ще разграничаваме вземането на редакционни решения от търговската 

политика на медията.,  

3.3 Ясно ще разграничаваме редакционното съдържание от платените публикации, 

рекламните или спонсорираните материали.,  

3.6 Няма да отразяваме събития или теми, в които имаме пряк личен интерес, или ще 

посочим личните си интереси, когато това има отношение към материала. 

 

IV. СТАНОВИЩЕ НА ОТВЕТНАТА СТРАНА 

Няма становище на ответната страна.   

 

V. ФАКТИ 

Публикацията „Политическите назначения на отговорни длъжности в местните 

училища продължават” на сайта botevgrad.com е кратка, около десет реда. 

Посветена е на активистка на ГЕРБ в Ботевград.  

Публикацията е без посочен автор. Основава се на обсъждан в Ботевград въпрос, но 

не се позовава на определени източници - започва с твърдението: „тази сутрин в 

публичното пространство се разнесе вестта”. Информационен повод е  назначение 

на активистката на ГЕРБ - член на общинския съвет от ГЕРБ – Р.М. за  зам.-директор 
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в местната професионална гимназия „Стамен Панчев“. Тезата е за «поредно 

назначение на активист на ГЕРБ на ръководна длъжност в местно учебно заведение“. 

„Дали тя има нужното образование за отговорната длъжност  в сферата на 

образованието, на този етап не е ясно“ се пита в публикацията.  

 

Жалбата до Комисията по журналистическа етика е заведена на 19 декември 2019 г. 

Според жалбоподателя това е поръчкова статия по поръчка на кмета на Ботевград. 

Справка установява, че кметът не е от политическа партия ГЕРБ, а е издигнат  начело 

на листата на Гражданско движение за ботевградски обществен просперитет, така 

че жалбата се базира на твърдение за политическа поръчка в кратката статия. 

Напрежението се свързва и с факта, че непосредствено преди жалбата - на 13 

декември 2019 г., тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) е 

установил конфликт на интереси при кмета на Община Ботевград И.Г., с което се 

потвърждава решение № РС-172-17-006 от 23.01.2019 г. на Комисията за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество. На 22 януари 2020 г. Административният съд – София област, излиза с 

решение, че кметът И.Г. трябва да освободи поста. Съдебните актове подлежат на 

обжалване на по-горна инстанция. И към датата на разглеждане на жалбата няма 

ново съдебно решение.  

 

Направен е опит Комисията да получи становище от страна на Botevgrad.com, но 

отговор от медията няма.   

 

VI. МОТИВИ 

Комиисята  обсъди твърденията в жалбата, че става дума за «тенденциозна статия, 

написана по поръчка на кмета» в нарушение на Етичния кодекс на 

българските медии.  Няма данни по чия поръчка е написан материалът. Анализът 

на съдържанието показва следното: 

Става дума за назначение на ръководна длъжност в образованието  - назначението 

на Р.М. в ръководството на местната професионална гимназия. Според автора 

изглежда това е укоримо, защото тя има вече в биографията си дискриминационно 

предложение в сферата на образованието.  

 

По т. 1.1 Точност 

В жалбата се   задава   въпросът – „дали тя има нужното образование за отговорната 

длъжност  в сферата на образованието“, но факти по въпроса липсват, няма нужната 

работа с различни източници, авторът посочва: „на този етап не е ясно“. Авторът на 

публикацията не е потърсил за коментар и засегнатото лице – Р.М. Няма 

непосредствена атака или засягане на доброто име на Р. М. Прави се извод за връзка 

между членство в ГЕРБ и кариерно развитие в твърдението „Това е поредно 

назначение на активист на ГЕРБ на ръководна длъжност в местно учебно 

заведение.“  Факти  в подкрепа на тезата не са приведени, твърдението остава по-
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скоро като авторова оценка на ситуацията, за аудиторията не е ясно дали това е факт 

или предположение и достоверността на твърдението.   

 

По т. 2.5  Дискриминация 

В публикацията се припомня минало изказване на Р.М. - през 2018 г. тя е 

предложила ОУ „Васил Левски“ да бъде обявено за сегрегирано. В цитирания от 

жалбоподателя текст не се откриват внушения за дискриминация. 

 

По чл. 3.1  Политически натиск   

В своята жалба Б.П. твърди, че „това е поредната тенденциозна статия написана по 

поръчка на кмета на Ботевград И.Г. В цитираната публикация няма данни, които да 

доказват подобно твърдение. Комисията по журналистическа етика не установява  

подобни връзки.   

 

РЕШЕНИЕ: 

Намира жалба с вх. № 06-034/2019 г. на Б.П. срещу публикация в сайта 

Botevgrad.com, по повод статия „Политическите назначения на отговорни 

длъжности в местните училища продължават“ за основателна по чл.1.1.4 Ясно ще 

разграничаваме фактите от коментарите и предположенията и за неоснователна по 

чл. 2.5.1 и чл. 3.1., 3.2., 3.3 и 3.6. от Етичния кодекс на българските медии .   

  

В публикацията не се твърди нищо, засягащо доброто име на новоназначената 

заместник-директорка, освен факта на назначението и факта на предходното й 

преложение за сегрегирано образование. Ако тези факти не съответстват на 

истината, медията следва да публикува поправка. Етичната комисия обръща 

внимание на медиите да проверяват изнесените твърдения в публичното 

пространство без явен и доказан източник, както и да дават възможност на засегнати 

в публикациите лица и страни да изразят своята позиция по разглеждания 

проблем.  

 

 

 

Председател на КЖЕ: 

Нели Огнянова 

 

Изпълнителен директор 

на Фондация “НСЖЕ” 

 Адриана Попова 


