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РЕШЕНИЕ 

№ 48/01.12.2021 г. 

 

Комисията по журналистическа етика на свое редовно заседание на  01.12.2021 г. в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Нели Огнянова 

 

ЧЛЕНОВЕ:   

Александър Кашъмов 

                                       Бойко Василев 

Весислава Антонова 

Гена Трайкова 

Диляна Илиева 

Даниела Тренчева 

Ирина Недева 

Илия Вълков 

 

изслуша доклада по жалба вх. № 08-064, 08-066, 08-068, 08-072 срещу Информационна 

агенция Блиц за публикации от 20.08., 16.08., 02.09., 15.09., 2021г. 

 

Комисията констатира следното:  

 

I. ПРОЦЕДУРА 

1. 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 

за това реквизити. 

 

2. Копия от жалбите и искания за становища са изпратени до Блиц.  

 

3. По повод на жалбата не е постъпил писмен отговор от Блиц. 

 

II. ЖАЛБИ 

 

В жалбите на Л.Ц., Д.Д. и Е.А. се твърди, че има нарушение на нормите на Етичния кодекс.  

Според жалбоподателите:  

1. По жалба 08-064 
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„На 20.08.2021 г. в 15:00 часа на сайта на „Информационна агенция Блиц“ е публикувана 

статия със следното  заглавие: „Сигнал до БЛИЦ! Цигани пак пребиха посред бял ден мъж 

в София“. Статията ни дава информация  за състоял се бой в столичния квартал 

"Манастирски ливади", в който „група роми са нанесли побой на мъж, който се е 

наложило да бъде закаран в болница.“ 

 

С гръмкото заглавие, цитирам: „Сигнал до БЛИЦ! Цигани пак пребиха посред бял ден 

мъж в София“ е подчертана етническата принадлежност на извършителите, без това да е 

от съществено значение за поднесената информация. В публикуваната статия авторът 

директно назовава извършителите „цигани“„ група роми“, като по този начин насочва 

вниманието към етноса на извършителите. Според медията източник на информацията е 

очевидец, чиято реакция се перифразира със запазване на уточнението за етническия  

произход на извършителите. Заглавията са избрани така, че да привлекат вниманието 

(кликбейт) на тези кръгове от обществото, които са за твърдо отношение към ромската 

престъпност – без да се привеждат доказателства, че става дума за такава.“   

 

Според жалбоподателя „в подобни случаи, макар и медиите да отразяват обективно и 

точно обществената реакция на очевидец или пострадал по случая, все пак медиите трябва 

да се въздържат от дискриминационни послания и да носят редакторска отговорност, 

когато цитират или перифразират свидетелски показания или данни, съобразявайки се с 

това, да не се посочва етнически признак, ако той няма съществено значение за смисъла на 

информацията, както и да не се насърчава дискриминация на основание, представляващо 

дискриминация (така РЕШЕНИЕ № 17/19.04.2021 г.) използването на етнически 

характеристики като, цитирам: „цигани“, „група роми“, засилват омразата и 

враждебността спрямо българските граждани от ромски произход, тъй като заклеймяват и 

асоциират ромския етнос предимно с престъпни проявления, при положение че етносът 

не е генетично предопределящ престъпната проява или не носи разяснение относно 

причините за тези престъпни прояви. Използването на расистки обиди като „цигани“ и 

генерализирането на гражданите от ромски произход като  престъпници засилва 

дискриминационното отношение спрямо целия етнос. Медията представя новината по 

изключително негативен начин, засилвайки омразната реч и провокирайки агресивни 

коментари срещу ромите: „Небесносините или по скоро тъмнозелените нещо много се 

отварят напоследък. Ще трябва да се взимат мерки.“, „Сапун и асфалт“ и др. 

 

Статията допуска вината да бъде вменявана на цялата ромска общност, като не се държи 

сметка, че отговорността за евентуално извършени престъпления трябва да се поема 

лично, а не от общността. Привързвайки етноса с престъпните деяния, информацията 

формира негативно отношение към ромите като цяло, което е видно от грубите и обидни 

коментари, направени от гражданите, цитирани по-горе в жалбата: „Аз като представител 

на ромската общност се чувствам пряко засегната от конкретната статия, тъй като подобен 

тип статии засилват етническото напрежение и дискриминация спрямо мен.“. 

 

Посочването на етноса, без да е съществено необходимо за смисъла и значението на 

информацията, води до реч на омразата в онлайн пространството, подбужда и насърчава 

към дискриминация.“  
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2. По жалба 08-066 

 

„На 16.08.2021 г. в сайта “Блиц” е публикувана статия със следното  заглавие: „Цигани се 

млатиха на убиване в ромската махала в Малорад“. Статията сочи за първоизточник 

пресцентъра на полицията във Враца. Справка от Информационният бюлетин на ОД на 

МВР- Враца наистина показва наличието на твърденият в публикацията конфликт. В 

съобщението на пресцентъра се споменава за инцидента, като са използвани думите, 

цитирам: “На 15.08.21г. в 23.08ч. в ОДЧ на РУ-Б. Слатина, чрез тел.112 е получен сигнал за 

скандал с побой м/у множество лица в с. Малорад в центъра на ромската махала”. По-

нататък в прессъобщението се разкрива, че 2 лица са с прободни рани по тялото и без 

опасност за живота. В същото време публикацията на “Блиц” сензационно преувеличава 

събитията, като казва ”Цигани се млатиха на убиване”, с което се втълпява, че ромите са 

първобитни, варварски същества и потенциални убийци. Проблемът тук е, че очевидно 

авторът на материала манипулира фактите от въпросното събитие, с цел да постигне по-

голям читателски интерес. Поради тази причина смятам, че публикацията противоречи на 

т. 1.1.1 от Етичния кодекс на българските медии, а именно че преднамерено изопачава 

фактите от въпросният конфликт. 

 

На следващо място, въпреки че публикацията отразява реално събитие, то тя има и 

дискриминационен характер. Материалът посочва, че извършителите са роми, въпреки че 

в прессъобщението не се споменава абсолютно нищо относно етническата принадлежност 

на извършителите или други индивидуализиращи признаци, освен инициалите и 

възрастта им. От информационния бюлетин на полицията във Враца става ясно само и 

единствено къде се е състоял инцидента, без допълнителни обяснения относно признаците 

на извършителите. Публикацията не държи сметка за това, че въпреки 

местопроизшествието, извършителите могат да бъдат от етнос, различен от ромския. В 

този смисъл споменаването на етноса на уличените в извършване на престъпната проява 

лица се прави без фактическо основание и без да е от съществено значение за смисъла на 

информацията. За сметка на това авторът на публикацията в сайта “Блиц” цели 

сензацията и прекрачва всякакви граници на добросъвестната журналистика. Така 

посочена, информацията в заглавието и снимката поставя на фокус това, че 

извършителите са роми, като цели да заклейми ромите като престъпници и редовни 

хулигани, използващи подръчни материали в своите ежедневни свади. Това разбира се 

неимоверно довежда до открит негативизъм, противопоставяне, осъждане и изключване 

на ромите от другите етнически групи в България. Съгласно решение № 17/19.04.2021 г.  на 

КЖЕ по аналогичен случай: „Информацията за расовата, религиозната, етническата 

принадлежност, сексуалната ориентация, умственото или физическото състояние е 

чувствителна и КЖЕ очаква медиите да се отнасят с изключителна отговорност към нея, 

включително при използването на цитати. КЖЕ приканва медията да бъде внимателна и 

прецизна при подбора на редакторските и журналистическите изрази, които могат да 

носят етнизиращи обобщения и да нагнетяват емоции, базирани на етнос (вж и Решение 

на КЖЕ № 21 от 10.11.2020)“.  
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Като представител на ромския етнос считам, че такива публикации ме обиждат и ме 

поставят в по-неблагоприятно положение, защото е много вероятно обществото да ме 

асоциира като престъпник.“  

 

3. По жалба 08-068  

 

„На 02.09.2021 г. в сайта на “Информационна агенция Блиц” е публикувана статия със 

следното  заглавие: „Пак безчинство: Цигани смляха от бой трима горски“.  

 

Статията сочи за първоизточник ЮИДП - Сливен, както и БТА. Справка от интернет сайта 

на ЮИДП - Сливен (https://www.uidp-sliven.com/novini ) не показва наличието на 

информация за твърдения в публикацията конфликт. След проверка в сайта на БТА 

(http://www.bta.bg/bg/) се установява същото положение. Въпреки че не е посочено в 

публикацията, аз потърсих информация в Пресцентъра на ОД на МВР Ямбол. В секцията 

информация  се споменава за образувано досъдебно производство за причиняване на 

телесни повреди на служители на Изпълнителната агенция по горите. Информацията от 

прессъобщението на Ямболската полиция има сходство с описания в публикацията 

конфликт, единствено по отношение  местопроизшествието - с. Завой. Нито е уточнено 

колко са пострадалите горски служители, нито етническия произход на извършителите.  

От гореизложеното обстоятелства се създава впечатлението, че първоизточникът не е 

достоверен и авторът на публикацията си служи с неверни данни и обстоятелства, което е в 

разрез с т. 1.1.1 от Етичния кодекс на българските медии, а именно че предоставената 

информация не е точна и проверена.  

 

След като информацията не е достоверна, всичко останало в публикацията е плод на добре 

развитото въображение на автора и виртуозната му способност да пише сензационни 

материали. 

 

Авторът поставя на фокус заглавието на статията, което определено цели да скандализира 

и засили читателския интерес. Думата “безчинство”, която е синоним на безредие, 

произвол и безнаказаност, провокира у обикновения читател негативни чувства към 

ромите и ги определя като първобитни хора, погазващи всякакви нормативни и етични 

правила в страната. Наречието “пак” идва за да подчертае системността на тези 

противоправни деяния. Изречението “Цигани смляха от бой трима горски” цели да 

противопостави и отграничи ромите от другите етнически групи в страната и да ги отрази  

негативно като лоши престъпници. 

 

Очевидно публикацията съдържа такива изразни средства, които подбуждат и насърчават 

омразата към ромите, както и засилващи дискриминацията към последните. Първо се 

споменава за незаконно изсичане и превозване на дървесни материали от малолетно лице. 

След това се набляга на физическия конфликт, като се споменава и заплаха за използване 

на хладно оръжие. Не на последно място е представена снимка, която отразява мъж, 

видимо от ромски произход с брадва в ръка, гонейки друг човек. В този смисъл 

споменаването на етноса на уличените в извършване на престъпната проява лица се прави 

без фактическо основание и без да е от съществено значение за смисъла на информацията. 
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Така посочени, заглавието, изложението и снимката поставя на фокус това, че 

извършителите са роми, като цели да заклейми ромите като престъпници. Това разбира се 

неимоверно довежда до открита неприязън, противопоставяне, осъждане и изключване на 

ромите от другите етнически групи в България.“ 

 

4. По жалба 08-072  

„На 15.09.2021 r. в 11:09 ч. ,,Информационна агенция „Блиц" в сайта си Ыitz.bg разгласява 

статия със заглавие: ,,Пак безчинство: цигани биха с колове семейство заради забележка в 

Берковица". Заглавието в тази си редакция на статията съдържа омразно слово и внушава 

нетърпимост спрямо ромския етнос. Подобно слово, употребено в заглавието, като: 

,,Пак безчинство" изтъква кардиналното отношение на медията към ромите, изразяващо се 

в тенденцията, че възприема ромската общност като обичайни извършители на 

противоправни действия и смутители на мира и спокойствието на гражданите. 

Изложението на статията продължава с уточняване етническата характеристика на 

локацията на събитието: ,,Семейство от ромския квартал „Раковски" в Берковица се озова в 

спешното след забележка, след като се опитало да спре шумен купон в нощта срещу 

вторник". 

В статията още се излага общо информация за времето, мястото, обстановката и данни за 

извършените действия: ,,Съпрузите направили забележка на свои съседи на 22 и 21 години 

да намалят музиката, тъй като пречат на целия квартал да почива. Двамата купонджии 

погнали мъжа и жената с дървени колове и успели да ги халосат няколко пъти". Подобно 

изложение прави впечатление единствено, че електронната медия не цели да представи 

самото престъпление и да запознае читателите с естеството на проблема, така че да 

предизвика обективната обществена реакция срещу застрашените обществени отношения 

от съответното нападение и тяхното възпрепятстване за нормалното им възникване, 

развитие и реализиране, а по-скоро упорито набляга на етническия признак на 

извършителите. Още повече изяснения, като: „Цигани биха с колове семейство ...", 

представляват ирелевантен факт за смисъла и значението на информацията поради 

следните съображения: На първо място, всяко физическо лице, родено на територията на 

Република България, става неин гражданин и по силата на своето гражданство придобива 

съответните права и задължения, което представлява основание да покаже, че, независимо 

от етническата принадлежност на физическите лица, след навършване на определената от 

закона възраст те стават наказателно отговорни, от което се допуска възможността всяко 

физическо лице да може да извърши престъпление, без да има значение неговата 

етническа принадлежност, носейки наказателна отговорност за действията си. 

 

Очевидно статията не държи сметка за горепосочените факти и подчертава етническия 

произход на извършителите, без това да има значение са смисъла на информацията. 

Считам, че по този начин се прави генерализацията, че на всички роми им е присъщо да 

извършват престъпления или нарушения. 

 

От горепосочените факти и обстоятелства става ясно, че информационната агенция, 

отразявайки такива материали, засилва омразата към ромската общност и поставя 

последната в изключително опасна, застрашителна и принизяваща среда, без да взема 
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предвид принципа на наказателното право, че отговорността за престъпно поведение е 

лична, а не общностна. 

 

Прави впечатление и неяснотата относно използвания източник, от който 

информационната агенция е черпила информация. Обикновено при случаи на 

саморазправа електронните медии и информационните агенции използват официални 

източници като пресцентъра на МВР, а в случая липсва какъвто и да е източник. 

 

Още повече, че при направена справка в пресцентъра на  ОД  МВР  - Монтана липсват 

данни за публикувания от агенцията случай, от което следва разбирането, че последната 

разпространява невярна информация, с който акт нарушава т. 1.1.1 от Етичния кодекс на 

българските медии. 

 

Макар и да е използвала някакъв източник, информационната агенция би следвало да 

държи сметка за разпоредбите на Етичния кодекс на  българските медии и да съобразява 

поведението си с последните, когато публикува подобни материали,  както   да отговаря за 

тях на самостоятелно  основание. В този смисъл се произнася Комисията при 

разглеждането на други случаи, в които се твърди нарушение на текст 2.5.1 от Етичния 

кодекс на  българските  медии  (така РЕШЕНИЕ № 17/19.04.2021 г.: и КЖЕ обсъди и 

значението на факта, че става дума за републикация. Комисията се обедини около 

разбирането, че медията носи редакционна отговорност при републикация, когато 

републикуваният текст съдържа нарушение на т. 2.5.1. и 2.5.2. - хипотезите на 

дискриминация - тъй като републикуването е редакционно решение, съзнателен акт. 

Проблематични публикации не следва да бъдат републикувани"). 

 

За да засили още по-силно чувството на ненавист и омраза към ромската общност и да 

успее да насърчи и подбуди към дискриминационно отношение своите читатели, медията 

презентира и илюстративна снимка на група младежи, представени като въоръжени с 

подръчни средства хора, готови да нападнат и да се бият. Подобни публикации създават 

условия за бъдещо по-неблагоприятно третиране на ромите спрямо останалите членове на 

обществото. 

 

Като лице от ромски произход и представител на ромската общност се чувствам застрашен  

от бъдещо по-неблагоприятно третиране,   ето защо Ви моля да предприемете 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: 

 

В жалба 064:  



7 

 

 7 

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. 

 

В останалите жалби:  

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

скриваме или изопачаваме факти; 

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 

 

По преписки с вх. № 08-064,  08-066, 08-068, 08-072 не са постъпили становища на ответната 

страна.  

 

V. ФАКТИ 

Жалбоподателите са приложили линкове към публикациите на Блиц. Те са с цитираните в 

жалбите заглавия. За снимките към всички публикации е уточнено, че са илюстративни. 

Като източници на информация в различните публикации са посочени очевидец, 

полицията БТА. В заглавието на всяка една от тях се съобщава за различни случаи на 

насилие и побои от страна на „цигани“.  

 

VI. МОТИВИ 

 

КЖЕ разгледа жалбите и приложените към нея публикации. КЖЕ установи, че 

публикациите съобщават за различни случаи с пострадали при нападения, но не 

приписват тези нападения на етнически конфликти. Случаите са разказани без разкриване 

на самоличността на пострадали и задържани. В съдържанието не се противопоставят 

етноси.  

Относно разпоредбата от Етичния кодекс, за чието нарушаване се твърди:  

1.1.1 Ще предоставяме на обществото точна и проверена информация и няма 

преднамерено да скриваме или изопачаваме факти; 

Публикациите действително подчертават в заглавията си етническия произход на 

извършителите, което обаче не означава непременно, че информацията е неточна или 

непроверена. Няма данни за преднамерено скриване или изопачаване на факти, още 

повече, че самите жалбоподатели посочват, че информация за някои от инцидентите е 

съобщена от полицията, макар не по същия начин, по който в Блиц.  

 

КЖЕ няма ангажимента да проверява достоверността на изнесените данни, но предвид 

това, че публикациите не съдържат лични данни, имена, адреси на пострадали и на 
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извършители, може да се приеме, че не става дума за чувствителна информация, чието 

разпространение да засегне конкретни лица. В този смисъл трудно би могло да се установи 

преднамерено скриване или изопачаване на факти.  

Не на последно място - „сензационно преувеличаване на събитията“, за наличието на 

каквото твърди единият жалбоподател не означава непременно, че информацията не е 

проверена или фактите са изопачени.  

На основание на горния анализ КЖЕ намира, че няма нарушение на т. 1.1.1.  

 

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; 

В заглавията на всяка от публикациите, за които жалбоподателите сезират КЖЕ 

извършителите са посочени като „цигани“. Въпреки това обаче КЖЕ не приема, че 

„използването на етнически характеристики като, цитирам: „цигани“, „група роми“, 

засилват омразата и враждебността спрямо българските граждани от ромски произход, 

тъй като заклеймяват и асоциират ромския етнос предимно с престъпни проявления…“ В 

конкретните публикации се съобщава за инциденти и нападения, но в други публикации 

на агенцията се отразяват социални проблеми, проблеми с ваксинацията при „цигани“ и 

т.н. Участието на представители на ромския етнос в конфликти и отразяването на фактите 

не може да бъде прието от КЖЕ като насърчаващо омраза, насилие, страх на основание, 

представляващо  дискриминация.  

 

На основание на горния анализ КЖЕ намира, че няма нарушение на т. 2.5.1. 

 

По 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 

Случаите, за които съобщава Блиц – за пребит мъж, бито семейство, побои в ромска 

махала и бити горски може да се определят като такива с висок обществен интерес. 

Съобщават за извършени престъпления, при всеки един от тях нападателите са „цигани“. 

Дори с намерение да бъде посочена някаква тенденция обаче, защото в заглавията на три 

от публикациите се подчертава с „пак“ - „пак безчинство…“ и „пак пребиха…“, 

посочването на етническата принадлежност не може да бъде преценена като основателна.  

Пострадалите, за които се разказва в публикацията са жертви на насилие и биха били 

такива, независимо от етническата принадлежност на нападателите. Съобщаването й няма 

съществена връзка с разказите в публикациите и посочването не може да бъде преценено 

като  необходимо за по-детайлното изясняване на фактите. Прецизното уточняване, че 

извършителите са „цигани“ от страна на Блиц в конкретните публикации действително 

изместват посланието и не са от съществено значение за смисъла на информация.    

Не на последно място КЖЕ приема, че информацията в заглавията не се позовава на 

конкретни източници, това не е уточнено в публикациите и съответно може да се приеме 

като неоснователно уличаващо представители от конкретен етнос. Аналогично е и 

внушението на използваната снимка на група младежи, независимо, че е медията е 

уточнила, че тя е илюстративна.  
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На основание по-горния анализ КЖЕ намира, че има нарушение на т. 2.5.2. 

 

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: жалби с вх. №  08-066, 08-068, 08-072 по повод публикации на Информационна 

агенция Блиц за неоснователни по чл. 1.1.1 от Етичния кодекс; жалби с вх. №  08-064, 08-

066, 08-068, 08-072 за неоснователни по 2.5.1 от Етичния кодекс; жалби с вх. №  08-064, 08-

066, 08-068, 08-072 за основателни и констатира нарушение на Етичния кодекс на 

българските медии по чл. 2.5.2. 

 

КЖЕ обаче намира за необходимо да припомни отново, че се очаква от журналистите 

внимателна преценка кога е допустимо посочването на етническата принадлежност, 

особено когато става дума за случаи на проявено насилие или друг вид престъпления.  

 

 

Председател на КЖЕ: 

Нели Огнянова 

 

Изпълнителен директор 

на Фондация “НСЖЕ” 

Ева Петрова 

 


