
 РЕШЕНИЕ 

№ 42/01.12.2021 г.  

 

Комисията по журналистическа етика на свое редовно заседание на 01.12.2021 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  жалба вх. № 08-050  за публикация в  официалната интернет страница на БТВ 

Медиа Груп с интернет адрес: btvnovinite.bg (БТВ Новините) за статия от 17.06.2021 г. със заглавие: 

„Акция в Бургас: Институциите проверяват незаконно пристанище в ромския квартал „Победа“1, в 

която според жалбоподателя е извършено нарушение на Етичния кодекс на българските медии. 

 

I.  ПРОЦЕДУРА 

 

1.Жалбата се отнася  до нарушение на Етичния кодекс на българските медии, осъществено с 

посочената публикация. 

 

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

по журналистическа етика. Подадена е  в срок и съдържа   всички необходими реквизити.  

 

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

 

4. Получен е отговор в срок. 

 

 

                                                
1 https://btvnovinite.bg/bulgaria/akcija-v-burgas-instituciite-proverjavat-nezakonno-pristanishte-v-romskija-

kvartal-pobeda.html 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/akcija-v-burgas-instituciite-proverjavat-nezakonno-pristanishte-v-romskija-kvartal-pobeda.html
https://btvnovinite.bg/bulgaria/akcija-v-burgas-instituciite-proverjavat-nezakonno-pristanishte-v-romskija-kvartal-pobeda.html


 II. ЖАЛБА 

 

Жалбата  съдържа  следната обосновка: 

Статията информира за мащабна акция срещу незаконно пристанище в ромския квартал „Победа“ 

в гр. Бургас. Още в самото начало се изтъква етническия произход, без тези факти да имат значение 

за смисъла на информацията, като не се съобразяват с разпоредбата на 2.5.2 от Етичния кодекс на 

българските медии. Силно впечатление правят и думите на репортерката Л. С., цитирам: „Добро 

утро, здравейте, лично аз, а и хората тук за първи път попадаме на този плаж, който се намира в 

Бургас, в ромската махала, но пеша, за да се стигне до тук трябва да се мине през нея, а това е 

почти невъзможно без солидна охрана“. Безспорно от цитираното става ясно, че спрямо ромската 

общност се укрепват стереотипи, с които и се придава образ на агресивни хора, които нападат без 

причина и са заплаха за обществото  като цяло. Нататък в излъчването на репортажа 

репортерката Л. С. се опитва да изясни причината за проверката на плажа, като отново 

подчертава, че ромите са притежатели на незаконни лодки, които повечето от тях са били 

прибрани още вечерта. В репортажа също така се информира, че ромите се качват на лодки и 

нападат кораби, като ги ограбват и дори извършват проституция. Не на последно място, Л. С. 

пренася темата от незаконното пристанище към незаконните постройки и множеството 

отпадъци, които се намират на плажа, без да се взема предвид факта, че всеки посетител на плажа 

би могъл да изхвърля боклуци и отпадъци, въпреки което генерално за това се обвиняват ромите. 

 Според жалбата се накърнява  достойнството на ромската общност.  

Отговорността   е индивидуална  и лична, а не на целия ромски етнос. „Подчертаването на 

етническата принадлежност и укрепване на стереотипи създават принизяваща, унизителна и 

застрашителна среда за ромите, поставя общността и мен включително, като неин представител, 

в ситуация на риск за сигурността и безопасността ми поради евентуални саморазправи в знак на 

неприязън поради така стереотипизирания в медията образ на ромската общност.“           

         Иска се КЖЕ да установи нарушението и да преустанови подобни случаи в бъдеще, като 

вземе мерки по ограничаване на подобен тип изказвания, с оглед препоръките и задълженията на 

медиите да се въздържат от дискриминационно поднесена информация или генерализиращи 

определения, които нямат съществено значение за смисъла на информацията и единствено 

довеждат до насърчаване на омраза, агресия и презрение към цяла етническа група население заради 

неморални или неоправдани от закона деяния на отделни нейни представители. 

 

III. РАЗПОРЕДБИ ОТ ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ, ЧИЕТО 

НАРУШАВАНЕ СЕ ТВЪРДИ: 

 

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 

 

В становището на БТВ се казва:  

 

Неоснователни са твърденията за осъществен фактически състав на дискриминация.  

 



Предаването „Тази сутрин” е излъчено на живо на 17.06.2021 г., в програма bTV. Материалът е  

по темата за проверка на държавни и общински институции във връзка с нападение над кораб,  

който изчаква в открито море да навлезе в пристанището на гр. Бургас. Използването на думата  

„ромска махала“ като се посочва и самият квартал - Победа е във връзка с определяне мястото,  

от което са тръгнали лодки към самия кораб, както и достъпът до този плаж / пристанище на  

лодки.  

 

Голословни са твърденията на жалбоподателя, че за обстоятелствата, изложени в  

материала се обвиняват единствено роми, които имат достъп до този плаж и извършват  

нерегламентирани действия, включително кражби, проституция. Никой от участващите не прави  

подобни твърдения. Посочва се единствено, че част от притежателите на лодките са от ромски  

произход, но не и че те са извършвали подобни действия.  

 

В предаването са включени позициите на институциите, извършващи проверката на  

място. Темата е от значителен обществен интерес и не се отнася до конкретни лица, нито до 

лица, които са от определен етнос, а се отнася до нерегламентирани действия спрямо  

акустирали на пристанището в гр. Бургас кораби, или намиращи се такива в открито море, в  

непосредствена близост до пристанището.  

 

По смисъла на чл. 4, ал. 2 и 3 от Закона за защита от дискриминация, дискриминация  

е всяко по-неблагоприятно третиране на лице на основана на пол, раса, народност, етническа  

принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование,  

убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане,  

възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви  

други признаци, отколкото се третира, било е третирано или би било третирано друго лице при  

сравними сходни обстоятелства, или неговото поставяне в по-неблагоприятно положение в  

сравнение с други лица. Съществен елемент на фактическия състав на дискриминацията е  

именно резултатът – поставянето на конкретното лице в по-неблагоприятно положение или  

третирането му в сравнение с друго лице.  

 

В конкретния случай липсват каквито и да е твърдения жалбоподателят да е третиран  

или поставен в по-неблагоприятно положение, което да е било в резултат от интервюто на  

излъчения репортаж, а напротив – това е опит за решаване на социален проблем. В жалбата се  

посочват единствено субективните възприятия на Е. А. Следва да се има предвид,  

че наличието на дискриминация по смисъла на Закона за защита от дискриминация се  

преценява при проява на посочените в закона признаци, а не от формирано у жалбоподателя  

негативно субективно възприятие, обида или засягане на неговата чест. В този смисъл е и  

съдебната практика - Решение No 13778 от 12.12.2008 г. на ВАС по адм. д. No 10913/2008 г. 

 

V. ФАКТИ 

 

По жалба 08-050 става дума за публикация със следното заглавие: Акция в Бургас: Институциите 

проверяват незаконно пристанище в ромския квартал „Победа“. Това е  богато илюстриран със снимки 

материал за незаконно пристанище на брега, от което се осъществяват набези към плавателни 

съдове в морето. Посочва се, че сред извършителите има и такива от ромски произход.  



 

 

VI. МОТИВИ 

 

Относно нарушенията за чието нарушаване се твърди: 2.5.1. и 2.5.2. Както КЖЕ е имала 

повод да установи, в Етичния кодекс има два състава, свързани с дискриминация: 

 За нарушение по 2.5.1. се изисква подбуждане или насърчаване на омраза, 

насилие, страх на основание, представляващо дискриминация; 

 За нарушение на 2.5.2. се изисква неоснователно посочване на признаци (етнос, 

пол, националност и др.под.), които нямат съществена смислова връзка с 

разказа в публикацията и посочването не е необходимо за по-прецизно изясняване 

на фактите и посланието.  

  

КЖЕ разгледа публикациите и обсъди аргументите в жалбата. Използването на „ромска 

махала“ е цитат, така са нарекли квартала интервюирани.  

 

Няма съмнение, че става дума за проблем от обществен интерес и се отнася до, както 

посочва БТВ в становището, нерегламентирани действия спрямо акостирали на 

пристанището в гр. Бургас кораби, или намиращи се такива в открито море, в непосредствена 

близост до пристанището.  

 

Темата е важна, разгледана е безпристрастно. Комисията не установява основание 

„представителите на ромската общност да се чувстват в риск“.    

  

РЕШЕНИЕ: 

 

Като взе предвид изложеното, КЖЕ  намира жалбата  за  неоснователна по т.т. 2.5.1. и 

2.5.2.   

  

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 : 

Ева Петрова 

                                                                                                     


