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РЕШЕНИЕ 

№ 2/11.01.2022 г. 

 

Комисията по журналистическа етика на свое редовно заседание на  11.01.2022 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 жалби срещу новинарски сайт “7 дни София”, както следва: 

 

1. с вх. номер 08-061 на Д. Д. срещу новинарски сайт “7 дни София” по повод публикация със 

заглавие “Пак безчинство! Нагли цигани налитат на полицаи в Петрич” от 31.07.2021 г.; 

 

2. с вх. номер 08-062 на М. Х. срещу новинарски сайт “7 дни София” от 21.04.2021 г. по повод 

публикация със заглавие „Терор: Трима подивели цигани пребиха мъж в центъра на 

Шумен посред бял ден“ от 11.08.2021 г.; 

 

3. с вх. номер 08-065 на Е. А. срещу новинарски сайт “7 дни София”  със заглавие 

„СТРАХ: Цигански клан вилнее във Велико Търново“ от 07.08.2021 г.; 

 

4. с вх. номер 08-070 от Т. К. срещу новинарски сайт “7 дни София” за материал със заглавие 

„АД: Заради забележка цигани погнаха цяло семейство с колове и стана страшно“ от 

15.09.2021 г. 

 

в които, според жалбоподателите, е извършено нарушение на Етичния кодекс на българските 

медии.    

  

I. ПРОЦЕДУРА 
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1. Жалби с вх. No 08-061/2021, 08-062/2021, 08-065/2021 и 08-070/2021 твърдят нарушение на 

Етичния кодекс на българските медии. 

 

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

Комисията по журналистическа етика. Подадени е в срок и съдържа всички необходими 

реквизити.  

 

3. Копие от жалбите и искане за становище са изпратени до изданието.  

 

4. По повод жалбите не е постъпил писмен отговор.    

 

5. Всички жалби включват т. 2.5.1. и т. 2.5.2. от Етичния кодекс на българските медии и КЖЕ 

взе решение да ги обедини поради твърдяната дискриминация във всяка от тях.   

 

II. ЖАЛБИ 

Постъпилите жалби са еднообразни, а жалбоподателите са сезирали КЖЕ и преди.  

 

Жалбоподателите пледират дискриминация на основата на това, че публикациите акцентират 

върху ромския произход на извършители на простъпки или престъпления, без това да е от 

съществено значение за същността на информацията. Според тях акцентът върху произхода 

засилва чувството на омраза към ромската общност. Публикациите, казват те, “сеят омраза” и 

“подбуждат към дискриминация”. Като представители на тази общност, жалбоподателите се 

чувстват своята чест и достойнство накърнени.  

Според жалбоподателите:  

1. По жалба 08-061 

Става дума за републикация на статия от struma.com. Жалбоподателят се позовава на решение на 

Етичната комисия, в което се казва, че и при републикация медията не се освобождава от 

редакционна отговорност. 

     

2. По жалба 08-062 

Тук има републикация от сайта на „Труд“. И тук жалбоподателят се позовава на предходно 

решение на Етичната комисия: „Въпреки това дори първоначалната медия, която съобщава 

новината -  сайтът „trud.bg“, да назовава етноса на уличените, авторите в  https://7dnisofia.bg трябва 

да държат сметка за разпоредбите на Етичния кодекс на българските медии и да носят своя 

собствена самостоятелна отговорност за публикациите си. 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.: „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“). 

 

https://7dnisofia.bg/
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3. По жалба 08-065  

И тук става дума за републикация. Още в самото начало се цитира   източник на информацията – 

вестник „Борба“, който в действителност е уточнил и назовал етническия произход на уличените 

в противообществени прояви със заглавие „Ромски клан тормози деца и възрастни в централен 

парк във Велико Търново“ и с думите по-надолу: „Циганите обявили част от „Марно поле“ за своя 

територия и не пускали никого там“. Медия обаче трябва да държи сметка какво може и какво не 

може да цитира и публикува съгласно задълженията, регламентирани в разпоредбите на текст  2.5 

от Етичния кодекс на българските медии, съгласно който медиите трябва да се въздържат от 

дискриминационни послания и съобщения. Така КЖЕ се е произнесла и в Решение по друга 

жалба, имаща за предмет нарушения на същата разпоредба. 

 

4. По жалба 08-070 

В самото съдържание на статията етноса не се споменава – споменава се само „ромския квартал“ 

като локация на нападението. Пострадалото семейство не се идентифицира пряко етнически, а 

само се обвързва с квартала, където живее. Не така стоят нещата обаче с  заглавието. По един 

фрапиращ и заклеймяващ начин се уточнява етноса на обвинените в извършване на 

престъплението и същевременно внушава страх и придава мащабност на действията на 

обвинените, които от съдържанието на информацията по-надолу не се потвърждават.  Излишната 

сензационност и преувеличеният мащаб се постигат като се прави следното уточнение: „АД: 

Заради забележка цигани погнаха цяло семейство с колове и стана страшно“. Това успява да внуши на 

аудиторията, че ромският етнос е генератор на насилие и жестоко агресивно нападение, които са 

присъщи за ромската общност. Тези внушения се подсилват с визуалния ефект на главните букви 

на думата „АД“.  Ромският произход на извършителите сякаш е обвързващ и предполагащ фактор 

за проявата на агресия и жестокост. Етническото уточнение се прави без никаква необходимост за 

същността и смисъла на информацията за съобщеното нападение.  

 

Жалбите имат еднообразни искания -   да се предприемат 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;         да бъдат предприети мерки, 

които да установят нарушението и да преустановят подобни случаи в бъдеще. 

 

III. РАЗПОРЕДБИ ОТ ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ, ЧИЕТО 

НАРУШАВАНЕ СЕ ТВЪРДИ: 

1.1 Точност 

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

или изопачаваме факти. 

 

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. 
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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 

Няма постъпили подобни становища.  

 

V. ФАКТИ 

“7 дни София” е информационен сайт с умерено сензационно съдържание. КЖЕ е била сезирана 

и преди за негови публикации по същата тема.  

 

По 08-061/2021:  

- Критикуваната публикация разказва за битова свада между роми в Петрич, прераснала в 

агресия срещу дошлите да наложат ред полицаи. Тя се позовава на информация от друг 

сайт със сензационно съдържание – Struma.com, като копира съдържанието оттам. 

Променено обаче е заглавието, в което се появяват оспорваните квалификации “безчинство” 

и “нагли цигани”. Според жалбоподателя дори оригиналът в Struma.com е под съмнение, 

като за целта твърди, че е направил справка в информационния бюлетин на МВР – 

Благоевград. Но жалбата не е насочена срещу Struma.com, а срещу повторната публикация. 

Тя, по мнението на жалбоподателя, не е проверила информацията, за което КЖЕ е 

сезирана и по 1.1.1 от Кодекса. Но основната критика е за посочените по-горе 

квалификации, които “сеят омраза”.  

 

По 08-062/2021: 

- Историята е следната: трима роми от Велики Преслав, употребили кокаин, се разхождат 

по главната улица на Шумен, търсят конфликт, пребиват човек, след това са задържани. 

Отново става дума за публикация, която претендира да цитира друг източник – този път 

trud.bg. Но жалбоподателя не е открил първоизточника. И тук, както по жалба 08-061, е 

направена справка в бюлетина на ОДВР Шумен. Тук обаче историята е потвърдена; нещо 

повече, самата полиция уточнява ромския произход на извършителите. Въпреки това 

жалбоподателя смята, че авторите на материала са засилили внушението с епитети като 

“подивели цигани” и акцента върху употребата на кокаин.  

 

По 08-065/2021: 

- Отново става дума за първоизточник и цитиране. Първоизточникът е търновският вестник 

“Борба” (“Ромски клан тормози деца и възрастни в централен парк във Велико Търново“). 

Описва се с детайли сюжет, в който “ромски клан” е “завзел” търновски квартал и извършва 

различни противообществени прояви. Според жалбоподателя наличието на 

републикация се оправдава “7 дни София”, за което привежда Решение № 17/19.04.2021 на 

КЖЕ. “Още в самото начало”, твърди жалбоподателят, “заглавието на статията привлича 

вниманието с употребата на изразните средства: „Цигански клан“, „вилнее“. Подобни епитети 

спрямо ромите са обидни и неприемливи, те единствено целят да насаждат омраза.” В този 

смисъл той привежда и изрази като „блъскали, скубели, обиждали, ругали и замеряли с камъни 

девойките“. Критикува се и цитирането на потърпевша майка със следните реплики: 
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„Ромите имат чувство за безнаказаност и затова продължават да се държат непристойно.“ и 

по-нататък: „Освен това винаги след себе си оставят мръсотия и боклуци, а крясъците им 

отекват до малките часове на нощта“. Той смята, че “изказвания като тези, отразени от медия 

с голяма читателска аудитория, създават, закрепват и утвърждават стереотипи в съзнанието 

на обществото спрямо ромите.” В потвърждение на своите думи жалбоподателя привежда 

още едно решение на КЖЕ - № 17/19.04.2021 г., което включва и изискването да се борави 

внимателно с етноса и в цитатите. Жалбоподателят критикува публикацията за това, че 

внушава вина на ромите за престъпността и екологията, както и че насажда цялостна 

омраза към ромския етнос в България.  

 

По 08-070/2021: 

-  Публикацията разказва подробно за побой над съпруг и съпруга от двама млади мъже, 

защото съпрузите им направили забележка заради късен купон в съседно жилище. Мъжете 

нападнали семейството с колове, а съседите извикали полиция. Съпрузите са закарани в 

болница с рани, след което им е предписано домашно лечение. В публикацията етносът не 

е назован, затова жалбоподателят критикува единствено заглавието: „АД: Заради 

забележка цигани погнаха цяло семейство с колове и стана страшно.” Той твърди следното: 

“Такова безпричинно уточняване засилва дискриминационното отношение спрямо целия ромски 

етнос, като представя общността като криминална и системно нарушаваща обществения ред.”  

 

VI. МОТИВИ 

КЖЕ разгледа жалбите и приложените към тях публикации. Жалбоподателите са приложили 

скрийншотове  към публикациите на сайта. 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“.  

Може да се заключи, че в доминиращ брой случаи този сайт действа като агрегатор, само в отделни 

случаи не се установява, че става дума за републикация. Това е важно, защото се създава 

впечатление за интерес именно към проблематични публикации в други електронни издания, 

които имат за предмет насилие, сблъсъци, тормоз  - включително с участие на роми. В заглавията 

на четирите публикации, които са предмет на това решение, се съдържа „цигански клан“, 

„цигани“ – понякога определени като нагли и подивели – в обстановка на насилие.  

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. подобни), които нямат съществена смислова връзка с разказа в 

публикацията и посочването не е необходимо за по-прецизно изясняване на фактите и 

посланието.  

 

По т. 2.5.1:  
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Жалбите срещу публикациите в “7 дни София” са неоснователни  по т. 2.5.1. Те отразяват 

сериозни нарушения на обществения ред и даже престъпления - и в тях няма данни за насаждане 

на страх или омраза. В заглавията на всяка от публикациите, за които жалбоподателите сезират 

КЖЕ извършителите са посочени като „цигани“. КЖЕ вече се е произнасяла, че само по себе си  

използването на цигани или роми не е проява на дискриминация, нито на реч на омразата.  КЖЕ 

не споделя, че „използването на етнически характеристики като   „цигани“ и  „група роми“  

засилват омразата и враждебността спрямо българските граждани от ромски произход, тъй като 

заклеймяват и асоциират ромския етнос предимно с престъпни проявления…“  

В някои публикации (по преписка 08-065/2021 г.) се излага криминална хроника, граждани от 

района на Велико Търново се оплакват на полицията от нападения на роми. Отразява се реален 

социален проблем. Жена, представена с име и фамилия, „апелира, ако в района има 

видеонаблюдение, да бъдат иззети записите и контролните институции да се запознаят със случая, 

за да придобият представа за степента на хулиганско поведение, което проявяват ромите“. 

Медията в случая предлага и някои мерки за по-голяма сигурност във въпросния парк. 

Съвсем кратка е публикацията, предмет на преписка 08-070, отново по повод криминален случай: 

нанесен е побой над съпруг и съпруга от двама млади мъже заради шумен купон в съседно 

жилище след полунощ. Мъжете нападнали семейството с дървени колове,   съседи се обадили на 

телефон 112, с участие  на полиция и линейка семейството е откарано в болница с   рани и травми.   

На основание на горния анализ КЖЕ намира, че няма насърчаване на омраза, а по-скоро 

информативно са отразени възникнали конфликти. Няма нарушение на т. 2.5.1. от Етичния кодекс.  

По т. 2.5.2.:  

КЖЕ не намира достатъчно данни посочването на етническата принадлежност да има нужното 

основание. Съобщаването й няма съществена връзка с разказите в публикациите и посочването й 

не може да бъде преценено като  необходимо за по-детайлното изясняване на фактите. 

Уточняване, че извършителите са „цигани“   в конкретните публикации   не са от съществено 

значение за предаването на хулигански прояви или домашно насилие.     

Информацията в заглавията в повечето случаи 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.  

На основание по-горния анализ КЖЕ намира, че има нарушение на т. 2.5.2. Заглавията започват с 

думите Терор, СТРАХ и АД, някои с главни букви – което   е типична проява на техники за 

привличане на вниманието. В съчетание с посочване на етноса нарушението на 2.5.2. е още по-

отчетливо. В  цялостната линия на сайта “7 дни София” личи стремеж ромската тема да се 

подчертава с очевидната цел да привлече повече кликбейт. Тази линия на сайта се отразява преди 

всичко в заглавията, написани така, че понятията “роми” и “агресия” да се асоциират и да 

ангажират читателското внимание. Затова публикациите на “7 дни София” са основателни по т. 

2.5.2. 
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По т. 1.1.1:  

Няма обективни данни, по които да съдим, че има нарушение на изискването за точност, особено 

като се име предвид, че става дума за републикации.  

 

За пореден път Комисията установява, че жалбите по подобни преписки са еднотипни, със сходни 

мотиви и аргументи, дори едни и същи жалбоподатели. В случая обаче разглежданите жалби  

основателно са намерили тенденция в републикуваните статии.  

 

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 жалбите срещу публикациите в “7 дни София” за неоснователни по т.т. 1.1.1 и 2.5.1 от 

Етичния кодекс – и за основателни  по т. 2.5.2. 

 

Комисията обръща внимание на сайта “7 дни София” за провежданата от него редакционна 

политика. Етническата проблематика е достатъчно сериозна, за да бъде предмет на излишна 

сензационност, преувеличения и обиди с цел повече читателски трафик. Дългосрочните 

последици от това не са в полза на никого и не могат да бъдат оправдани с правото на 

информираност. Републикуването на статии, свързани с криминални прояви на представители на 

ромски етнос, трябва да се  извършва с преценка, за която сайтът носи редакционна отговорност.   

 

 

Председател на КЖЕ: 

Нели Огнянова 

 

Изпълнителен директор на НСЖЕ: 

Ева Петрова 

 

 

 

 

 

 


