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РЕШЕНИЕ 

№ 17/28.07.2020 г. 

 

Комисията по журналистическа етика на свое редовно заседание на 28 юли 2020 г. в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Нели Огнянова 

 

ЧЛЕНОВЕ:  Бойко Василев 

Весислава Антонова 

Диляна Илиева 

Гена Трайкова 

Даниела Тренчева 

Илия Вълков 

Ирина Недева 

Александър Кашъмов 

  

изслуша доклад по жалба на И.С. срещу вестник “Сега” по повод публикация със заглавие “ГЕРБ: 

Лидерите на гражданските протести са тинята на обществото” от 15.07.2020 г., в която, според 

жалбоподателя, е извършено нарушение на Етичния кодекс на българските медии.   

 

I. ПРОЦЕДУРА 

 

1. Жалба с вх. No 07-028/2020 твърди нарушение на Етичния кодекс на българските медии от 

страна на вестник “Сега”. 

 

2. Жалбата е допустима по смисъла на чл. 7 и чл. 8 от Правилника за дейността на Комисията 

по журналистическа етика, като обсъждането за допустимост е отразено по-долу в текста. 

Подадена е в срок и съдържа всички необходими реквизити.  

 

3. Копие от жалбата и искане за становище са изпратени на вестник “Сега”. 

 

4.   По повод жалбата е постъпил писмен отговор в срока, определен в правилника.    

 

  

II. ЖАЛБА 

 

Жалбата се отнася до заглавието на публикацията, преразказващо цитат от реч на народния 

представител от ГЕРБ Т.Б. пред Народното събрание. Според жалбоподателя заглавието е “крайно 

подвеждащо, извадено от контекста, заради което остро противоречи на смисъла, който 
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народният представител е изразил в изказването си.” Жалбоподателят твърди още: “С това 

изопачаване на казаното от него се допринася за допълнително нагнетяване на вълненията в 

обществото ни, тъй като споделената в социалните мрежи статия потребителите възприемат 

преди всичко по заглавието и рядко се ангажират да прочетат целия текст. Приложената снимка 

доказва моето твърдение. Фейсбук страницата Моят Пазарджик, чиито анонимни 

администратори, активно подкрепят протеста, е споделила тази публикация с допълнително 

изречение "Утре тинята да идва пред общината от 19 часа!", което показва, че дори те не са прочели 

статията.”  

 

Въз основата на всичко това И.С. настоява КЖЕ да постанови нарушение на Етичния кодекс, а 

вестник “Сега” да публикува поправка.  

  

III. РАЗПОРЕДБИ ОТ ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ, ЧИЕТО 

НАРУШАВАНЕ СЕ ТВЪРДИ: 

  

1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТОВЕРНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОБЩЕСТВОТО  

 

1.1 Точност 

1.1.1 Ще предоставяме на обществото точна и проверена информация и няма преднамерено да 

скриваме или изопачаваме факти. 

1.1.3 Няма да подвеждаме обществото и ясно ще посочваме къде са използвани манипулирани 

текстове, документи, образи и звуци. 

  

При решението да се вземе предвид  5.3 от Етичния кодекс на българските медии: 

 

5.3 Една публикация е “в обществен интерес”, само когато: 

.предпазва обществото от опасността да бъде сериозно заблуждавано. 

 

 

IV. СТАНОВИЩЕ НА ОТВЕТНАТА СТРАНА 

 

Постъпило е становище от ответната страна, подписано от главния редактор на вестник “Сега” Т. 

П. То отхвърля жалбата на три основания: 

 

-  Жалбоподателят И.С. не е споменат в публикацията, следователно не е засегнато лице и не 

би могъл да има претенции по нея и жалбата  е недопустима. 

 

Алтернативно, ако ДЖЕ реши, че жалбата е допустима, тя е неоснователна поради следните 

причини:  

 

-   Информацията в заглавието е достоверна. П. заявява: “Според журналистическата теория 

и практика заглавието е само витрина на публикацията и целта му е да привлече вниманието към 

текста. В конкретния случай то не само не се отклонява от него, но и съдържа точно изречени 

думи.” 
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-  Според Етичния кодекс обществен интерес има, когато една публикация „Предпазва 

обществото от опасността да бъде сериозно заблуждавано“ (хипотеза на т. 5.3.)  - а   

жалбоподателят интерпретира неправилно тази хипотеза.  

 

V. ФАКТИ 

 

 На 15-и юли 2020 вестник “Сега” публикува журналистически материал под заглавие “ГЕРБ: 

Лидерите на гражданските протести са тинята на обществото”. В самата публикация е посочен 

точният цитат от речта на народния представител Т.Б. в Народното събрание, дал повод за 

заглавието: 

 

„Това е лицето на революцията – онези бандити, които бяха дошли вчера, нямат нищо общо с хората, 

които са отишли да си изразят позицията, че не са доволни от едно или друго ... В подобни процеси 

лидерството се поема от мътилката на обществото, от неговата тиня. Тези хора не се борят 

нито за демокрация, нито за свобода, нито за справедливост, а за едни пари, които се пращат от Дубай”, 

редеше депутатът, а социалистите реагираха с възмутено "Еееееее!" 

 

Цитирането в заглавието  не се отклонява от казаното от депутата, при следните уточнения, които 

КЖЕ смята за нужно да направи:   

- Изказване на Т.Б. е атрибутирано върху цялата партия ГЕРБ, тъй като нерядко именно Т. Б.  

говори от името на ГЕРБ;  

- В самото изказване не се изказва пряко твърдение, че “лидерите на протестите са тинята на 

обществото”, а съждение по принцип: “В подобни процеси лидерството се поема от … тиня 

[та].” В последващото изречение обаче ораторът отново връща към конкретната ситуация: 

“Тези хора не се борят нито за демокрация, нито за свобода…”. Това подсказва, че Б. има 

предвид лидерите на протеста тук и сега. 

 

VI. МОТИВИ 

 

КЖЕ разгледа жалбата на И.С. и приложените към нея материали. Тя се отнася до заглавие на 

журналистически материал в изданието Сега.  

 

Като начало КЖЕ обсъди въпроса за допустимостта на жалбата. Въпреки че жалбоподателят по 

никакъв начин не е визиран в публикацията, КЖЕ стигна до извода, че трябва да разгледа жалбата 

и тя е допустима  по следните съображения: Една партия (ГЕРБ) е ангажирана в публикацията по 

повод изказване на  едно от лицата си (Т.Б.).  Партията има членове и симпатизанти и  КЖЕ не 

може да установи дали жалбоподателят е член или симпатизант, но приема, че има обществен 

интерес да се провери дали чрез публикацията се манипулира общественото мнение  за партията, 

както се твърди в жалбата.  

 

След като взе решение за допустимост на жалбата, КЖЕ разгледа жалбата по същество. 

 

КЖЕ приема, че заглавието се базира на достоверна информация. Вестник “Сега” коректно е 

посочил пълния цитат в самата публикация, но е извел акцент в заглавието, което не би могло да 

съдържа целия цитат по журналистически съображения. 
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КЖЕ намира, че не е манипулативно мнението на Т.Б. да се съотнесе към партия ГЕРБ: той е 

народен представител и публичен говорител на партията и влиза тъкмо в тази роля в конкретния 

случай, като оратор в Народното събрание. От контекста на изказването му става ясно, че той 

говори както по принцип, така и конкретно за протеста и неговите лидери. Качествената 

журналистика се стреми да приближи максимално заглавието до породилото го изказване; това 

изискване обаче не може да се абсолютизира. В случая заглавието на “Сега” има минимално 

отклонение  - по съображения за краткост - от буквата, но не и от духа на изказването.  

На основата на получената 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. No 07-028/2020 на И.С. срещу вестник “Сега” по повод публикация под 

заглавие “ГЕРБ: Лидерите на гражданските протести са тинята на обществото” от 15.07.2020 г. за 

неоснователна. Не се установява нарушение по чл. 1.1.1 Ще предоставяме на обществото точна и 

проверена информация и няма преднамерено да скриваме или изопачаваме факти и  

1.1.3 Няма да подвеждаме обществото и ясно ще посочваме къде са използвани манипулирани текстове, 

документи, образи и звуци. 

 

 

   

Председател на КЖЕ: 

Нели Огнянова 

 

Изпълнителен директор 

на Фондация “НСЖЕ” 

   Адриана Попова 

 

 


