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РЕШЕНИЕ 

№ 4/11.01.2022 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 доклада по жалба с вх. № 08-074 на А.С. по повод предаването „Денят започва” на 

БНТ. Според жалбоподателя в три репортажа, излъчени в сутрешния блок под различни 

заглавия - „Жители на „Красно село“ се оплакват от незаконно настанили се роми“ (8 

септември), „Опасен строеж в "Редута" стана дом на самонастанили се роми“ (21 септември) 

и „След репортаж по БНТ: Изведоха самонастанили се роми от частен имот в "Красно село" 

(28 септември), се насърчава етническа омраза срещу българските роми чрез електронни 

средства за масова информация и БНТ нарушава разпоредби на Етичния кодекс на 

българските медии. 

 

I. ПРОЦЕДУРА 

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. 

 

Във връзка с чл. 10, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за журналистическа 

етика, е потърсено становище на медията. Становище е получено. 

 

II. ЖАЛБА 

А.С. посочва в своята жалба, че в периода 8-28 септември 2021 г. Българската национална 

телевизия излъчва три репортажа в сутрешния блок, в които ясно и отчетливо говори за 

„самонастанили се роми“. В два от репортажите става дума  за „група самонастанили се 



  

роми“ в квартал Красно село, а в един от тях за „група самонастанили се роми“ в квартал 

Редута, София. 

 

Според жалбоподателя БНТ е най-гледаната в България обществена телевизия, 

финансирана от данъците на всички граждани, и затова счита за недопустимо 

споменаването на етнонима „роми “ в репортажи касаещи „самонастаняване“.  

 

Според А.С. тези репортажи „явно подстрекават към етническа омраза спрямо българските 

граждани от ромски произход“. По думите му „на зрителя не е обняснено защо и с каква 

цел етническият произход на групата самонастанили се български граждани е споменат и 

каква допълнителна информация носи различният от български етнически произход на 

извършителите на незаконното действие спрямо неговата същност – самонастаняване“. 

 

В жалбата А.С. описва и всеки един от излъчените репортажи, като изброява използвани 

обръщения и словосъчетания от страна на журналисти от медията и граждани, чието 

мнение е отразено. Споменават се „боклуци“, „крясъци“, „страшна мръсотия“, като 

словосъчетанието „самонастанили се роми“ се повтаря няколко пъти – както във видео-

репортажа от репортерите на БНТ, така и в текста на новината под репортажа. Така 

наречените оплакващи се граждани нито веднъж не споменават думата „роми“, посочва 

жалбоподателят за първия материал.  

 

За втория А.С пише, че „редакцията на БНТ описва ромите като група, която оказва 

системен тормоз на останалите гржадани: „Жителите там се оплакват от системен тормоз 

от група роми“. И пита „защо и с каква цел етническият произход на групата 

самонастанили се български граждани е споменат и каква допълнителна информация носи 

различният от български етнически произход на извършителите на незаконното действие 

спрямо неговата същност – самонастаняване?“ 

 

За последния репортаж А.С. отбелязва, че „многократно се споменава словосъчетанието 

„самонастанили се роми“ от редакционния екип на БНТ, както във видеорепортажа, така и 

в текстовата новина под него“. И добавя, че отново не става ясно защо и с каква цел се 

споменава етническия им произход.   

 

Според жалбоподателя в нито един от репортажите не е дадена възможност да се представи 

гледната точка на ответната страна. Твърди и това, че използваният език „подбужда към 

дискриминация, особено на расов тормоз“ и „задължително заклеймява всички роми в 

България и всеки член на атакуваната общност е засегнат“. Настоява „видеото и текстът към 

репортажа със заглавие - „След репортаж по БНТ: Изведоха самонастанили се роми от 

частен имот в "Красно село" (28 септември),  да „бъдат премахнати от интернет страницата 

на Българската национална телевизия или редактирани по начин, в който не се посочва 

етническия произход на извършителите на престъпления“. 

 

В жалбата се отправят следните искания към Комисията по журналистическа етика: 

Да постанови нарушение на Етичния кодекс на българските медии, Медията да 

публикува/разпространи поправка, Медията да предостави право на отговор.  



  

 

III. РАЗПОРЕДБИ  ОТ ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ, ЧИЕТО 

НАРУШАВАНЕ СЕ ТВЪРДИ: 

1.1.6 При отразяване на спорове ще се стремим да дадем възможност на засегнатите страни да 

изразят своята позиция.  

 

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 

В Комисията е получено становище от БНТ. В него се посочва, че екипът на „Денят започва” 

на 8 ноември е отправил покана към жалбоподателя и организацията, която представлява, 

да гостува в предаването. Два дни след това в БНТ е получено писмо по електронната поща, 

в което се казва, че на този етап А.С. не желае да се възползва от право на отговор. 

 

V. ФАКТИ 

Репортажите, посочени в сигнала, са посветени на самонастанили се групи от хора в 

постройки с неузаконен статут и проблеми за сигурността и здравето на жители на 

столичните квартали „Красно село“ и „Редута“. Материалите са излъчени на живо в 

сутрешния блок на БНТ след сигнали от граждани на кварталите, които живеят в близост 

до опасните сградите. Първият и третият репортаж, които са споменати в жалбата са по 

един и същи проблем – за частния имот в Красно село, а вторият е за подобен казус, но в 

„Редута“.  

 

В нито един от излъчените живи включвания участниците не използват груб и нападателен 

език към хората, които са се самонастанили в проблемните сгради. Интервюираните 

споделят за замърсяването около сградите, увеличаване на криминалните случаи, лошите 

битови условия, в които живеят самонастанилите се, обръщат внимание, че сред тях има и 

деца. Участниците в живите включвания посочват и сигналите до отговорните институции, 

които са изпратили преди отразяването на случаите от медията. В репортажа от кв. 

„Редута“ районният кмет заявява, че самонастанилите се хора трябва да бъдат преместени 

в център за временно настаняване. Но преди това трябва да бъдат идентифицирани и те 

самите да го поискат.  

 

Живите включвания от репортажите са с продължителност от 5-6 минути и са пред 

опасните сгради. В нито един от репортажите хората, които ги обитават, не правят опит да 

заявят своята позиция.    

 

VI. МОТИВИ 

По т. 1.1.6. от Етичния кодекс. 

 



  

В репортажите репортерите на БНТ интервюират граждани пред проблемните сгради на 

живо, като се дава възможност всеки засегнат да представи своята позиция. Не е отказана и 

възможност самонастанилите се да изкажат своето мнение.   

 

По т. 2.5.1 и 2.5.2. от Етичния кодекс. 

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. 

 

Като цяло разгледаната публикация  е  по-скоро информативна. Комисията не установява 

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

 

Комисията проведе обсъждане доколко в светлината на мисията на обществената телевизия 

съществува очакване БНТ не само да отразява събитията, но и да  анализира причините и 

проактивно да допринася за отстраняването им. КЖЕ отново подчертава особено важната 

роля на обществените медии и, в частност, на критичната им функция, за оптимизация на 

управлението на обществения живот.  

 

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 по жалба с вх. № 07-074 за неоснователна по отношение на нарушение на 

чл.1.1.6,  2.5.1 и 2.5.2 на Етичния кодекс на българските медии.  

 

 

Председател на КЖЕ: 

Нели Огнянова 

 

Изпълнителен директор на НСЖЕ 

Ева Петрова 

 

 


