РЕШЕНИЕ
№ 18/19.04.2021 г.
Комисията по журналистическа етика на свое редовно заседание на 19.04.2021 г. в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Нели Огнянова
ЧЛЕНОВЕ:
Александър Кашъмов
Бойко Василев
Весислава Антонова
Гена Трайкова
Диляна Илиева
Даниела Тренчева
Ирина Недева
Илия Вълков

изслуша доклад по жалба на Д.Д. срещу новинарския сайт e-Razgrad.bg по повод публикация със
заглавие „Заловиха ромки да крадат ламарина от фаянса в Исперих“ от 04.02.2021 г., в която,
според жалбоподателя, е извършено нарушение на Етичния кодекс на българските медии.

ПРОЦЕДУРА
1. Жалба с вх. No 08-005/2021 твърди нарушение на Етичния кодекс на българските медии от
страна новинарския сайт e-Razgrad.bg.
2. Жалбата е допустима, предвид обстоятелствата, че е подадена в срок, отнася се до
нарушение на Етичния кодекс на българските медии и съдържа всички необходими
реквизити.
3. 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
Според жалбоподателя в публикацията – „Заловиха ромки да крадат ламарина от фаянса в
Исперих“ на новинарския сайт „e-Razgrad“ са използвани нарицателни определения като
„роми“ и „ромки“, които внушават етническа нетърпимост и засилват омразата спрямо
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българските граждани от ромски произход. Споменаването на „Исперихския квартал“ насочва
отново вниманието върху етноса на извършителите, тъй като кварталът е населен основно с
български граждани от ромски произход.
По този начин поднесена, публикацията засилва негативното отношение спрямо всички жители
на квартала, се казва още в жалбата. Така споменати, тези факти не са от значение за
информацията, нито допринасят аудиторията да си разясни нещо важно или съществено,
непосредствено о определящо или причиняващо деянието, смята жалбоподателят.
Твърди се, че поясняването на етническата принадлежност единствено разграничава и
поляризира обществото чрез стигматизация и стереотипизация на ромското население, като му
приписва обобщен образ на типично престъпно, неморално и противоправно битуващо
население.
„Статията не отчита отговорността за противоправното деяние като индивидуална отговорност
на извършителите, а я прехвърля върху цялата общност и води до резултат насърчаване на
омраза и подбуждане към дискриминация“, завършва жалбоподателят.
Д.Д. отправя искане към Етичната комисия да предприеме мерки, които да установят нарушение
и да преустановят подобни случаи в бъдеще.
III. РАЗПОРЕДБИ ОТ ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ, ЧИЕТО НАРУШАВАНЕ
СЕ ТВЪРДИ:
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.
2.5.2 Няма да посочваме расовата, религиозната, етническата принадлежност, сексуалната ориентация,
умственото или физическото състояние, ако тези факти нямат съществено значение за смисъла на
информацията.
IV. СТАНОВИЩЕ НА ОТВЕТНАТА СТРАНА
От ответната страна не е постъпило становище.
V. ФАКТИ
Публикацията на новинарския сайт „e-Razgrad.bg” съобщава за сигнал в местната дирекция на
полицията за „лица от ромски произход“, които извършват кражба на метални ламарини от
промишлена сграда в Исперих. В нея изрично е посочено, че източникът на този сигнал е
Областната дирекция на МВР.
Там се казва още: „Предприети са незабавни оперативно-издирвателни действия, в резултат на
които са установени извършителите на деянието – две жени на 20 и 19 години от исперихския
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квартал „Запад“, криминално непроявени. Нанесените щети на фаянсовата фирма – собственик
са в процес на уточняване. По случая е образувана проверка.
При проверка в информационния бюлетин за възникналите произшествия на територията на
ОДМВР-Разград за 04.02.2021 г. 1 се установява, че сайтът е публикувал без намеса съобщението на
полицията.
VI. МОТИВИ
КЖЕ разгледа жалбата на Д.Д. и приложените към тях материали. Жалбите се отнасят до
разпоредбите за „дискриминация“ в Етичния кодекс на българските медии. В публикацията „eRazgrad“ се позовава само и единствено на съобщение на ОДМВР-Разград. В нея са цитирани
факти, изнесени от полицията, а имената на заподозрените за престъплението са скрити зад
инициали. В случая информацията за етническата принадлежност на заподозрените – „лица от
ромски произход“, не е предположение на медията, а се основава на съобщението на органите на
реда. В статията не са споменати имената на задържаните лица, посочва се само, че са това са „две
жени на 20 и 19 години от исперихския квартал „Запад“.
КЖЕ намира, че – макар директно публикуване на институционални прессъобщения да не е добра
практика в журналистиката - в случая медията коректно изнася определени факти, потвърдени
от съответните длъжностни лица, като не разкрива самоличност на извършителите.
КЖЕ намира за необходимо да посочи, че медиите следва да прилагат принципите на отговорната
журналистика при работа с прессъобщения и да правят собствена преценка каква част от
изнесената информация да публикуват, особено когато става дума за прессъобщения на МВР.
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 с вх. No 08-005/2021 относно публикацията на информационния портал „eRazgrad.bg” за неоснователна.
Председател на КЖЕ:
Нели Огнянова
Изпълнителен директор на Фондация “НСЖЕ”:
Адриана Попова
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На онлайн адрес

(https://www.mvr.bg/razgrad/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE/%D0%BF%D1%
80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B
C%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD/%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%B5
%D1%82%D0%B8%D0%BD-04.02.2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
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