
 РЕШЕНИЕ 

№ 50/01.12.2021 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. № 08-071   за публикация в сайта  Flagman.bg   със заглавие:  „Екшън 

край Ямбол: Цигани пребиха зверски служители на ЮИДП-Сливен, хванали ги в 

нарушение“  от 2 септември  2021 г., в която  според жалбоподателя   е извършено нарушение на 

Етичния кодекс на българските медии1. 

 

I.  ПРОЦЕДУРА 

 

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

посочените публикации. 

 

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 доставчика. 

 

  II. ЖАЛБА 

Според жалбата статията  дава информация  за   нападение над двама служители на Югоизточно 

държавно предприятие – Сливен, които  били настанени в болница след нападението от нарушители, 

                                                
1https://www.flagman.bg/article/248748?fbclid=IwAR0nlV-5l0X0HJlbiWdgQA2iY72ptGYE7Y48sjxHIT4IHbWEIZJkGDcFExI 

 

https://www.flagman.bg/article/248748?fbclid=IwAR0nlV-5l0X0HJlbiWdgQA2iY72ptGYE7Y48sjxHIT4IHbWEIZJkGDcFExI


които са заловени. Предполага се, че „биячите вероятно са роми.“ С гръмкото заглавие „Екшън край 

Ямбол: Цигани пребиха зверски служители на ЮИДП-Сливен, хванали ги в нарушение“ е подчертана 

етническата принадлежност на извършителите, без това да е от съществено значение за поднесената 

информация. В публикуваната статия авторът директно назовава извършителите  с думите „цигани“ 

, „роми“, като по този начин насочва вниманието към етническия им профил.  

 

Според жалбоподателя  „по този начин се засилват омразата и враждебността спрямо българските 

граждани от ромски произход, тъй като заклеймяват и асоциират ромския етнос предимно с престъпни 

проявления“, „използването на расистки обиди като „цигани“ и генерализирането на гражданите от 

ромски произход като  престъпници засилва дискриминационното отношение спрямо целия етнос“,   „ 

публикуваната статия цели да създаде силно враждебно отношение на читателите спрямо ромите, 

затвърждават се негативни стереотипи като това, че ромите са агресивни, опасни и извършват 

нерегламентирана сеч“,  медията  провокира  агресивни коментари срещу ромите: “Докато не почнат да 

ги правят на сапун така ще е” ; “Няма да коментирам да не обидя някого. Това което ще стане само аз си 

знам. Ххахаха  мръсна измет“, „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“, „посочването на етноса, без да е съществено 

необходимо за смисъла и значението на информацията, води до подбуждане и насърчаване към 

дискриминация“. 

 

Прилага се скрийншот от публикацията. Иска се КЖЕ да установи нарушението и да преустанови 

подобни случаи в бъдеще.  

 

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 

 

Не са предоставени становища. 

 

V. ФАКТИ 

 

По жалба 08- 071 става дума за публикация  в сайт, по вид криминална хроника. Предмет е побой 

от нарушители на закона над държавни  контролни органи, които са спрели лицата при 

извозване на „дървесина с неясен произход“.  Побоят вероятно е сериозен, защото „служителите 

са настанени в болница със средни телесни травми“.   В ПУ- Ямбол    установяват самоличността 

на един от нападателите, без публикацията да изнася повече данни.    



 

Текстът е информативен, съобщава се за  едно масово явление – сблъсъци между горската 

администрация и хора, осъществяващи транспорт на „дървесина с неясен произход“, в много 

случаи от незаконна сеч.  Има илюстративна снимка – кола с нарязани трупи и текст, според който 

това е типично за Твърдишкия Балкан.  

 

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 жалбите. Става дума   за кратък текст  тип 

„криминална хроника“,  с информация от полицията.  Комисията не установява основание 

„представителите на ромската общност да се чувстват в риск“, напротив,  съдейки по материала,   

горската администрация е в риск – и това е сериозен социален проблем, тъй като инцидентът е 

завършил със средни телесни повреди за конкретните служители, групата нападатели    „проявяват 

агресия към проверяващите, като дори ги заплашват с нож“, а действието се развива за минути, 

преди да пристигне екип, повикан чрез телефон 112.  

 

КЖЕ е имала възможност да каже в решенията си, че използването на термини роми и цигани само 

по себе си не е укоримо, още повече, че в публикацията се говори за лицата, нарушителите и 

детето, което кара колата, и само на едно място – наистина това е в заглавието  - като извършител 

са посочени цигани.   

 

Противно на твърдяното, не се „затвърждават   негативни стереотипи като това, че ромите са 

агресивни, опасни“, а се отразява реален случай, завършил със средни телесни повреди. 

Публикацията не води до омраза към ромите, а съобщава за едно негативно и много социално 

вредно явление – реакции срещу контролни органи, независимо дали лицата са осъществили 

незаконна сеч или не. В този смисъл целта на публикацията би била изпълнена, ако не просто 

информира, а даде повече данни за опазването на гората, организацията на контрола, охраната на 

контролните органи и пр., вместо просто да отрази един криминален инцидент. КЖЕ намира 

жалбата срещу публикацията за неоснователна  по т.  2.5.1,    според която 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. 

 

Същевременно, след като разполага с информация от Полицейско управление – Ямбол, медията е 

добре да прави преценка дали явлението се свързва с ромската общност по начин, който да 

оправдава споменаването на етноса, макар и инцидентно. Извеждането на твърдението, че 

нарушителите са цигани без посочване на доказателства, независимо че се казва, че самоличността 



поне на единия е установена, нарушава етичните стандарти и е в нарушение на т.2.5.2, според 

която  Няма да посочваме расовата, религиозната, етническата принадлежност, сексуалната 

ориентация, умственото или физическото състояние, ако тези факти нямат съществено значение за 

смисъла на информацията. 

 

Отделен въпрос е, че при така формулираното заглавие – „Цигани пребиха служители, хванали ги 

в нарушение“ – не става ясно циганите ли са хванали служителите в нарушение или обратно. КЖЕ 

препоръчва на редакцията да работи за повишаване на качеството на текстовете, особено когато 

засяга важни обществени проблеми.  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

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

основателна по т.  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 

                                                                                                     


