
 РЕШЕНИЕ 

№ 2/16.03.2021 г.  

 

Комисията по журналистическа етика на свое редовно заседание на  16.03.2021 г. в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Нели Огнянова 

 

ЧЛЕНОВЕ:  Бойко Василев 

Весислава Антонова 

Гена Трайкова 

Диляна Илиева 

Даниела Тренчева 

Ирина Недева 

Александър Кашъмов 

Илия Вълков 

 

изслуша доклад по обединени жалби вх. № 07 - 025/2020 г.,  № 07 - 026/2020 г.,  на  „Делта 

турс 2002“ ЕООД  от гр. София  по повод две статии, публикувани във в.“24 часа“: 

1) „Точно за 10 мин. пpез 2006 г. депутатите освободиха хазарта от ДДС, а от 30 г. 

мамят, че за печата това ще е рисково“, публикувана на 18 май 2020 г. 

2) „С. и О. през 2006 г. оставят хазарта в списък на 12 стоки и услуги без ДДС, на 76 

депутати* това не им пречи“, публикувана на 20 май 2020 г. 

С публикациите, според жалбоподателя е допуснато нарушение на Етичния кодекс на 

българските медии. 

 

I.  ПРОЦЕДУРА 

1. С жалби с вх. № 07 - 025/2020 г.,  № 07 - 026/2020 г.,  на  „Делта турс 2002“ ЕООД   се твърди 

нарушение на Етичния кодекс на българските медии, допуснато в двете публикации във 

в.“24 часа“.  

2. Жалбите са допустими по смисъла на чл. 7 и чл. 8 от Правилника за дейността на 

Комисията по журналистическа етика. Подадени са в срок и съдържат всички необходими 

реквизити.  

3. Копие от жалбите  и искане за становище са изпратени на доставчиците. 

4. По повод жалбите не е постъпил писмен отговор в срока, определен в правилника, от 

вестник „24 часа“.  



5. Комисията за журналистическа етика приема, че преписките по приетите за допустими 

жалби могат да бъдат обединени и да се гледат общо, тъй като са от един и същ 

жалбоподател срещу една и съща медия и се отнасят до две близки по време публикации 

по една и съща тема. 

 

II. ЖАЛБИ 

С жалбите се твърди, че посочените публикации са в нарушение на  Етичния кодекс на 

българските медии. 

 

III. РАЗПОРЕДБИ ОТ ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ, ЧИЕТО 

НАРУШАВАНЕ СЕ ТВЪРДИ: 

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

текстове, документи, образи и звуци. 

  

 IV. СТАНОВИЩЕ НА ОТВЕТНАТА СТРАНА 

Становище не е представено в предвидения в правилника срок.  

 

V. ФАКТИ 

В двете статии се припомнят събития, свързани с гласуването на изменения и допълнения 

в Закона за данъка върху добавената стойност през годините. Посочва се, че от 2005 г. е 

имало предложения за въвеждане на данъчно облекчение за книгите и печатните издания, 

но не е било прието от Народното събрание. Представени са изказвания на народни 

представители, части от дебати. Посочени са данни относно намаленията на ДДС върху 

дейността от продажба на книги в другите държави-членки на Европейскя съюз. Поставен 

е акцент, че по време на правителството на Тройната коалиция е предложено ДДС да не се 

начислява върху хазарта, а осем години по-късно е освободен и от корпоративен данък, като 

се заплаща само такса, докато темата за облагане на книги и учебници с ДДС е останала 

висяща следващите четири парламента.  

 

Наименования на конкретни фирми в статиите не са посочени.  

  

VI. МОТИВИ 

В публикацията се припомня обществения дебат относно обсъжданията в парламента на 

предложения за по-ниско облагане с ДДС, например  на книги и учебници.  

 

В такъв контекст се прави паралел с темата за облекченото данъчно облагане на хазарта, 

което се превърна в една от най-обсъжданите теми през 2020 г. Налице е припомняне на 

откъси от публично изразени становища на народни представители, данни кой как е 

гласувал. Данните са публично достъпни в регистрите на Народното събрание и могат 

лесно да бъдат проверени. Темата безспорно е от обществен интерес. Публикацията има 

информативен характер, доколкото проследява дебатите и припомня факти относно 

данъчното облагане. КЖЕ намира, че публикации с подобен информативен характер 

(които могат да бъдат на историческа, научна, културна и пр. тема) често са авторски 

материали, включително на външни автори,  и изразяват гледната точка на автора си. 



 

Комисията за журналистическа етика смята за нужно да отбележи още, че правото на 

отговор не е „основно конституционно право“, както неоснователно се твърди в жалбите. В 

българската Конституция такова право не е записано. Право на отговор, по-специално за 

печатни издания и електронни версии на печатни издания, се основава на медийното 

саморегулиране и е предвидено в Етичния кодекс на българските медии: 1.2.2  Ще 

предоставяме право на отговор на лица и организации, засегнати пряко от неточни или 

подвеждащи публикации. 

 

В посочената разпоредба ясно е записано, че право на отговор имат само лица и 

организации, засегнати пряко от неточни или подвеждащи публикации. Подчертаването 

на обстоятелството „пряко“ не оставя място за съмнение, че личната интерпретация и 

субективно то чувство на засегнатост остават извън обхвата на прякото засягане. Пряката 

засегнатост няма как да се разбира другояче, освен като минимум да е налице експлицитно 

посочване на името или наименованието на дадено лице. Дори случайното или примерно 

споменаване сред други лица или организации все още не поставя въпроса за пряка 

засегнатост. Със сигурност обаче следва да се приеме, че когато името или наименованието 

на дадено лице не е посочено в публикацията, то със сигурност няма право на отговор.  

 

В статиите не е спомената нито една фирма, в това число фирмата жалбоподател. При това 

положение КЖЕ не установи какво засягане на права се претендира и на какво основание 

се търси право на отговор. 

 

Липсват фактически твърдения, които да се отнасят до жалбоподателя. След като липсват 

такива твърдения, то няма как несъществуващите твърдения да са неточни или 

подвеждащи. Предвид изложеното, оплакването от нарушение на изискването за точност 

е неоснователно.  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Предвид изложеното, КЖЕ намира, че жалбите са неоснователни и липсва нарушение на 

Етичния кодекс на българските медии по посочените разпоредби.   

 

Съгласно Правилника за дейността на Комисията за журналистическа етика решението да 

се изпрати на заинтересованите страни в 7-дневен срок от приемането му. 

   

 

Председател на КЖЕ: 

Нели Огнянова 

 

Изпълнителен директор на 

Фондация  НСЖЕ : 

Адриана Попова 

                                                                                                                                


