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РЕШЕНИЕ 

№ 5 от 15.03.2022 г.  

 

Комисията по журналистическа етика на свое редовно заседание на в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

Нели Огнянова 

 

ЧЛЕНОВЕ:  

Бойко Василев 

Весислава Антонова 

Диляна Илиева 

Гена Трайкова 

Даниела Тренчева 

Илия Вълков 

Ирина Недева 

Александър Кашъмов  

 

изслуша доклада по жалба с вх. № 08-078 на Б. Ц. по повод предаване, озаглавено: „Опасни 

връзки с Р. Ч.": Наистина ли мъжете са от Марс, а жените от Венера?, и излъчено на 29 

декември 2021 в блока „Преди обед“ на bTV1. Според жалбоподателя медията нарушава 

разпоредби на Етичния кодекс на българските медии. 

 

I. ПРОЦЕДУРА 

Жалбата, заведена с вх. № 08-078, 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 

Б.Ц посочва в своята жалба, че в предаване по БТВ, историкът и журналист проф. П. Ст. 

неколкократно е отправил дискриминационни и носещи посланието за 

неравнопоставеност и насилие към жените коментари. Според жалбоподателя смущаващо 

                                                           
1 https://www.btv.bg/shows/predi-obed/videos/opasni-vrazki-s-radina-chervenova-naistina-li-mazhete-sa-ot-mars-a-

zhenite-ot-venera.html 

 

https://www.btv.bg/shows/predi-obed/videos/opasni-vrazki-s-radina-chervenova-naistina-li-mazhete-sa-ot-mars-a-zhenite-ot-venera.html
https://www.btv.bg/shows/predi-obed/videos/opasni-vrazki-s-radina-chervenova-naistina-li-mazhete-sa-ot-mars-a-zhenite-ot-venera.html


  

е, че водещата не е била притеснена от тези коментари и просто ги е приела и продължила 

нататък със сценария. 

Жалбоподателят отбелязва някои от изказванията: „Най-много да има загуба на някой зъб 

вкъщи, ама това е рядкост.“  и се позовава на статистически данни, според които в България 

„това не само е често срещано“, но и стига до „вербална агресия, физическо и психическо насилие, 

както и до убийства  по особено жестоки начини“. 

Тезата на жалбоподателя, че позиции като изказаната от госта „една жена за своя партньор 

трябва да бъде царица. Царицата има достатъчно права и задължения, че да може да осмисли 

цялото си съществуване. Тя две неща не трябва да забравя - че не трябва да пада под нивото на 

короната си и че има цар.", когато жените продължават да се борят за равнопоставеност във 

всички отношения, не трябва да се толерират. Отминаването без реакция на практика 

„толерира властващата позиция на единия пол срещу другия“.  

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

- Да постанови нарушение на Етичния кодекс на българските медии.  

- Медията да предостави право на отговор. 

 

III. РАЗПОРЕДБИ  ОТ ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ, ЧИЕТО 

НАРУШАВАНЕ СЕ ТВЪРДИ: 

 

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., 

 2.6.4 Ще се въздържаме от възхваляващо или придаващо излишна сензационност отразяване на 

престъпления, насилие и жестокост.,  

2.6.5 Ще внимаваме да не бъдем използвани за платформа от онези, които насърчават, подбуждат 

или прилагат насилие; ще съобщаваме за техните действия с необходимата сдържаност и само 

ако това е в очевиден обществен интерес. 

 

IV. СТАНОВИЩЕ НА ОТВЕТНАТА СТРАНА 

В Комисията  е получено становище от БТВ Медиа груп ЕАД,  според което: 

 твърденията за дискриминация по полов признак на жалбоподателя «са извадени 

от контекста на предаването» и не са отчетени обстоятелства, които сочат за 

«балансираност на изразените мнения, събиране и изразяване на всички гледни 

точки, обективност и професионализъм»; 

 предоставено и мнението на експерт психолог на запис, поканена е и певицата Цв. 

Р., която изразява «женската гледна точка» и изразява «противоположното 

становище по редица от дискутираните теми»; 

 предаването е «на живо»; 

  водещата Р. Ч. изрично е посочила, че много от тезите в книгата на Дж. Гр. 

«Мъжете са от Марс, жените са от Венера», която се използва за основа на темата, се 

смятат за сексистки; водещата Р. Ч. «многократно определя много от тезите на 

проф. Ст. като сексистки». 

  «в предаването са поканени представители на мъжката и женската половина на 

обществото», и че «под формата на шеговит и забавен разговор водещата 

предизвиква приятелски спор между своите гости, като тя самата остава 



  

безпристрастна, не изразява предпочитания в своята позиция и предразполага 

страните да изложат позициите си».  

 позицията на «проф. Ст. «мъжка гледна точка» е изразена с чувство за хумор» и не 

би могла да се окачестви като «подбуждаща и насърчаваща омраза и 

дискриминация»; 

 поканеният гост изразява лично мнение, което не би могло да се «редактира» в 

режим «на живо» и «телевизията не може да носи отговорност за мненията на 

интервюирани лица». Според БТВ твърденията на жалбоподателя за изцяло 

«субективни и изнесени извън контекста».  

 Накрая, медията се позовава и на съдебна практика — Решение №13778 от 12.12.2008 

г. на ВАС по адм.д. № 10913/2008 г.  - че дискриминация се постановява при проява 

на посочените в Закона за защита от дискриминация признаци, а не «от 

формирано в жалбоподателя субективно възприятие, обида или засягане на 

неговата чест». 

 

V. ФАКТИ 

Конкретното издание на рубриката „Опасни връзки“ още в самото начало  заявява 

намеренията си да „разбива митове и да проверява хипотези с историка и журналист проф. 

П. СТ. и певицата Цв. Р.”. Също така водещата уточнява още в самото начало, че ще 

разглежда книга излязла преди 30 години, чиито тези “в днешно време се обявяват от някои 

за сексистки” и че “Преписването на определени полови черти на поведение се осъждат 

като предрасъдък.” / правописът е запазен според оригинала на сайта на телевизията/. 

 

Водещата определя певицата като “очарователна”, което води до реакция на госта проф. 

Ст., който шеговито се обижда, че не е определен като такъв. Водещата щедро го определя 

като “прекрасен”. След като провокира гостите си с тест за ориентация в непознат град, 

който цели да провери дали мъжете и жените имат различно поведение при задачата, 

водещата споделя/признава своя собствена характеристика, а именно, “че с ориентацията, 

като жена, не се справя много добре” /02:39 мин./. 

 

Тезите на проф. Ст., които са провокирали жалбоподателя са следните:  

 

02:17 мин. - “Какво лошо има да се потърси чужда помощ, Ако може помощта да е от хубава 

жена, още по-добре". Представената за „друга страна“, певицата Цв. Р., т. нар. 

„представителка на женската половина“, според становището на БТВ за балансираност, 

обаче препотвърждава основните стереотипи и тезите на професора, така че реално 

противопоставяне на тезата на проф. Ст. няма.  

 

04:41 – Цв. Р.: “Мъжете търсят решение, а жените не търсят решение, а емпатия”;  “Жените 

чувстват, а мъжете мислят”. Същата теза за различията между половете се подкрепя и от 

потърсеното от медията експертно мнение в лицето на сексолога, семеен терапевт Р. Б., 

според когото жената трябва да се съобразява с мисленето на мъжа и да се опита да си 

представи как мисли той, за да се постигне действието на двойката „като едно цяло“. 

 

08:32 – Р. Б. – „Ако жената има усещането, че мъжът не я разбира,  е най-добре да си даде сметка 

как мисли мъжът в тази ситуация“. 12:15 мин.: проф. Ст.: „гледната точка на обратната 



  

страна е логика и при дресьорите на кучета“. „В света на Ален Делон има само рицар и принцеса. 

Всяка принцеса може да бъде и слугиня, всеки рицар може и да измие чиниите, това не е проблем.“ 

 

13:50 мин.: проф. Ст.: „ но когато тези неща се омесват, съжалявам, нали, аз нямам опита на 

еднополовите двойки, за да мога да кажа как пък съжителстват тези клетници, които нямат 

това разделение, което сега искаме да наложим, защото не познават тази разлика. Аз лично съм 

old school много традиционен в това отношение“. 

 

Предаването се фокусира в рицарските жестове от подаряване на цветя и отваряне на врати 

от страна на „рицаря-мъж“, и в споделяното лично мнение на водещата, че „флиртуването 

е една прекрасна игра, в крайна сметка“, потвърдено и от гостенката, че „няма да се обиди или 

засегне, ако един мъж я ухажва“, защото „всяка жена знае себестойността си“. 

 

Тезата за това „колко прекрасно е ухажването, макар и отживелица“, изказана от водещата, 

провокира госта професор да сподели в ефир и риска от ухажването, според него: 

 

16:30 м. Проф. Ст .: "Най-много да има загуба на някой зъб вкъщи, ама това  рядко се случва."  

 

Въпреки че проблемът с домашното насилие е сериозен в българското общество, репликата 

на професора не води до корекция на невярното твърдение, а именно, че домашното 

насилие е рядко срещано явление в обществото ни. 

 

VI. МОТИВИ 

Защитата на това, което участниците в предаването определят като „най-елементарна 

галантност“ се съпровожда от изказвания на проф. Ст.  в следния стил: 

 

16.53 м. Проф. Ст.: „нали знаете, когато мъжът отваря на жена вратата на колата, или колата 

е нова, или жената, което е българската гледна точка“. 

 

Предаването показва и пълно единодушие на всички поканени гости и експерти, че 

либералният свят и „Западът“ не отива на добре. 

 

17:05 м. Проф. Ст.: "има цели части на света с тази нова мода- свръхлибералната, безполовата, 

верна на политическата коректност, но това е една малка част от света, верно най-развитата, 

но това не ме интересува. Аз и затова смятам, че Европа отдавна е разделена на две - на западната 

либерална разрушителна и източната -традиционна, по-градивна. Е, по-назадничава, 'ма какво от 

това? Ние сме две части от едно цяло и по отношение, на между другото на ценности като: 

мястото на жената, съжителството с мъжа, децата, семейството и така нататък."  

 

18:18 м проф. Ст.: "Фактът, че примерно  държави като България са малко икономически и  

културно по-изостанали  от западния свят, от другата част на Европа, всъщност е един огромен 

бонус за нас, защото ние все още живеем в пост възрожденското пространство, даже и в това 

отношение доста по-патриархално, (18:34) малко повечко кисело зеле, малко повечко бой напред-

назад, има ги и такива неща, обаче въпреки това, този свят е по-здрав. И този свят има по-

директно отношение с истината, независимо дали става дума за Динко с бегълците през 

границата или къде е ролята на мъжа и жената”. 

 



  

В предаването цари единодушие и няма конфронтация на тезите. Гостите взаимно 

одобряват позициите си и не открояват никакви различия между тях. Така че преобладава 

една единствена гледна точка, която препотвърждава тезата на книгата с 30 годишна 

давност. Водещата също така декларира и собственото си желание да не изчезват разликите 

между мъжете и жените, за да пребъде „ухажването, което е нещо изключително важно за 

романтичните отношения между мъжа и жената“/22:00 мин./. 

 

23:40 мин. Проф. П. Ст.: „ Една жена за своя партньор трябва да бъде царица. Царицата има 

достатъчно права и задължения, че да може да осмисли цялото си съществуване. Жената две неща 

не трябва да забравя, че не трябва да пада под нивото на короната си и не трябва да забравя, че има 

цар“. 

Въпреки, че в становището си медията БТВ твърди, че водещата определя някои от тезите 

на проф. Ст.като сексистки, фактологията сочи друго – проф. Ст. използва ирония и 

сарказъм по отношение на водещата, като определя някои от нейните изрази като 

„сексистки“. 

 

По отношение на стандартите за точност:  КЖЕ не установи съществени нарушения 

поради характера на разговора, който се състои в споделяне на оценки и мнения, а не в 

твърдения за факти. Не разглеждаме като твърдение за факт изказвания на проф. Ст., че 

Западът не отива на добре или че този свят (с малко повечко бой напред – назад) е по-здрав.  

 

По отношение стандартите за дискриминация: Проф. Ст. се самоопределя като човек, 

принадлежащ към източната част на Европа - по-назадничава, 'ма какво от това? Той 

застъпва позицията, че жените са подчинени на мъжете,  и че малко повечко бой напред – назад  

е в рамките на нормата за този свят, който при това е по-здрав и пр.  В допълнение мъжката 

позиция на превъзходство се допълва от превъзходството на хетеросексуалния човек, който 

определя еднополовите е двойки като клетници.  

 

КЖЕ  обсъди дали стилистиката на госта – без съмнение в рамките на личното му мнение и 

личното му отношение към света – е в нарушение на Етичния кодекс на българските медии.  

 

Медиите носят отговорност за избора на участници в предаванията,  особено когато става 

дума за публични фигури, какъвто е случаят, чиито възгледи не би следвало да са 

неочаквани за редакцията. Медиите носят отговорност за търпимостта към пошлото и за 

превръщането на половите стереотипи, мачисткото говорене, неуместните шеги (кисело 

зеле, повечко бой) и превъзходството към хомосексуалните хора (клетници) в норма. 

Дискриминиращите и унизителни изказвания  въз основа на пола, както и половите 

стереотипи пречат за изграждането на едно модерно и равноправно общество. Според 

Европейския парламент утвърждаването на   полови стереотипи чрез медиите и рекламата 

може да бъде смятано за част от половата дискриминация2. Комисията използва повода да 

напомни част от Резолюцията на ЕП относно премахване на стереотипите , свързани с пола, 

в ЕС - от 2016 г3.: 

                                                           
2 https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20080708BRI33691+ITEM-

002-BG+DOC+XML+V0//BG&language=BG  
3 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2012-0401_BG.html 

 

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20080708BRI33691+ITEM-002-BG+DOC+XML+V0//BG&language=BG
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20080708BRI33691+ITEM-002-BG+DOC+XML+V0//BG&language=BG
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2012-0401_BG.html


  

 

- основаната на пола дискриминация в медиите, комуникациите и рекламата все още е 

често срещана и улеснява възпроизвеждането на свързаните с пола стереотипи, по-спе-

циално като представя жените като сексуални обекти с цел стимулиране на продаж-

бите; в рекламите жените представляват 27 % от показаните служители или професио-

налисти, но 60 % от изобразените жени вършат домакинска работа или се грижат за де-

цата; въпреки това рекламата и медиите могат също така да действат като мощен ката-

лизатор в борбата със стереотипите и предразсъдъците въз основа на пола; 

- децата се сблъскват със свързаните с пола стереотипи на много ранна възраст посредством 

ролевите модели, пропагандирани от телевизионните сериали и програми, дискусиите, 

игрите, видеоигрите и рекламите, учебните материали и образователните програми, 

нагласите в училищата, семейството и обществото, които оказват въздействие върху тях-

ното възприятие за препоръчителното поведение на мъжете и жените и се отразяват 

върху останалата част от техния живот и бъдещите им стремежи; 

.- начинът, по който биват представяни момичетата в публичното пространство намалява 

уважението към тях от страна на обществото и насърчава насилието срещу момичета; 

като има предвид, че макар медиите да могат да играят положителна възпитателна 

роля, стереотипите по отношение на подрастващите момичета са широкоразпростра-

нени в медиите и често имат тенденцията да затвърждават традиционните нагласи и 

поведение, включително в рекламите и детските програми; 

- в телевизионните програми, компютърните игри и музикалните видеоклипове същест-

вува все по-забележима тенденция, отчасти с комерсиални цели, за представяне на пре-

дизвикателно облечени жени в сексуални пози, което още повече допринася за свърза-

ните с пола стереотипи; като има предвид, че съдържанието на текстовете на песни за 

младите хора има сексуален характер, който често насърчава насилието срещу жени и 

момичета; 

-   младите жени и мъже са най-засегнати от новия културен статус на порнографията; като 

има предвид, че „интегрирането на порнографията“ като съвременен културен процес, 

в който порнографията прониква в нашия ежедневен живот като все по-универсално 

приет, често идеализиран културен елемент, се проявява особено ясно в младежката 

култура: от телевизията за тийнейджъри и лайфстайл списанията до музикалните ви-

деоклипове и рекламите, предназначени за младежи. 

В този контекст Комисията изразява изненада и съжаление,  че нито водещата, нито т.нар. 

представителка на женската половина не представят демократичния стандарт в едно 

съвременно общество – а именно  несъгласие и неприемане на  примитивното, на места 

унизително стереотипизиране на „силен“ и „слаб“ пол.  

 

КЖЕ приема аргумента на медията, че става дума за лично мнение и че лично мнение трудно 

може да се редактира в режим на живо. Ако се твърди, че това са закачки и шеги, КЖЕ 

призовава за по-голяма реактивност на журналистиката към  хумор в ефир, утвърждаващ 

стереотипи, основани на пол. 

  



  

КЖЕ приема, че не е налице възхваляване на насилие, а само излагане на гледната точка на 

проф. Ст. в характерна  за него стилистика.  

 

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. № 08-078 Б.Ц. срещу предаване на БТВ, излъчено в блока 

«Преди обед», на 29 декември 2021 г., за неоснователна.  

 

Тъй като не е искано право на отговор по реда на ЗРТ, КЖЕ не намира основания да 

препоръча право на отговор, но темата равенство на половете винаги е актуална за 

дискутиране.  

 

Като взема предвид допустимостта на изразяване на лични мнения и оценки в ефир, КЖЕ 

все пак изразява убеждението си, че наред с училището и семейството медиите трябва 

активно да противодействат на  създаване на среда на търпимост към стереотипизиране, 

основано на пол.  

 

 

Председател на КЖЕ: 

Нели Огнянова 

 

Изпълнителен директор 

на Фондация “НСЖЕ” 

Ева Петрова 

 

 

 

 


