
Кодекс за поведение



Кодекс за поведение относно:

 Мерките за оценка, означаване и ограничаване на достъпа до предавания,

 неблагоприятни или създаващи опасност от увреждане на физическото, психическото, 
нравственото и/или социалното развитие на децата  

 Мерки: 

• време на излъчване; 

• средства за проверка на възрастта; 

• кодиране/ други технически мерки;

• обозначаване (информация за съдържанието)

 Да бъдат пропорционални: спрямо информационните свободи и спрямо спецификите на медийните 
услуги; аудиторията и децата (0 до 18 г.)

 Аудиовизуално предаване/ радиопредаване – самостоятелен елемент в рамките на програмната 
схема или каталог на доставчика на медийната услуга



/

Мерки за участие на 
деца в предавания

Мерки за оценка, 
означаване и 

ограничаване на 
достъпа за медийни 

услуги

Мерки за 
платформите за 

споделяне на 
видеоклипове
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Мерки за участие на деца в предавания

1. Зачитат правото на детето на свобода на изразяване на мнение.

2. Спазват правото на личен живот на детето като не разпространяват информация,

когато разпространението й може да увреди развитието му или да постави в сериозен

риск безопасността на детето.

3. Съгласия:

 Разгласяване на лични данни за дете - само с писменото съгласие на неговите

родители; за непълнолетен (14-18 г.) – и със съгласие на детето;

 За дете с мярка за закрила – със съгласието на органа за закрила;

 Изключения от съгласието:

• За родителите - ако детето се нуждае от закрила;

• За родителите и за органа за закрила – при обработването на лични данни за

журналистически цели, когато се извършва за осъществяване на свободата на

изразяване и правото на информация, при зачитане на неприкосновеността на

личния живот.
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Информация и придружител

1. Информация за родителите за съдържанието на предаването

2. За детето - достъпна и разбираема информация за съдържанието и правилата

за участие в предаването и последиците при неспазване

3. Възможност за контакт на детето със семейството му (ако е откъснато от

обичайната си среда на живот)

4. Здравословна и безопасна среда

5. Възможност за детето да напуска мястото на участие (при необходимост с

пълнолетен придружител), ако е откъснато от обичайната среда на живот;

6. За деца до 12 г., ако се създава опасност за развитието им – да се осигури

придружител (родител)

7. Не възпрепятстват трайно участието в образователния процес
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Не се допуска участие на деца в 
предавания/ търговски съобщения:

1. Порнография/ разголване (първични полови белези)

2. Подбуждат към ненавист въз основа на дискриминация/ толерират 

дискриминация (чрез думи на детето или други участници)

3. Детето извършва дейности или спрямо него се извършват действия, 

които могат да го увредят физически, психически, морално или 

социално

4. Детето се насърчава да се занимава с потенциално опасни 

дейност/поведение

5. Предавания/ реклама, които толерират заплаха за живота и здравето на 

човека

6. Прояви на безпричинна жестокост към животни в присъствието на дете

7. Подбуждат към употреба на оръжие

8. Подбуждат към агресивно/ противообществено поведение (поощряват 

или одобряват) – например насилие от деца върху деца

9. Провокират или толерират замърсяване на околната среда
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Не се допуска участие на деца в 
търговски съобщения за:

1. Реклама на хазарт

2. Генетично модифицирани храни (ГМО)

3. Реклама на вредни храни с участие на деца в детски предавания

4. Провокират ограничаване на приема на храни, което има негативно 

въздействие върху здравето

5. Предавания и търговски съобщения, които подбуждат към употреба на 

наркотични вещества, алкохол, тютюневи и други изделия за пушене.
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Не се допуска разпространение на 
предавания/ търговски съобщения

1. Представят хазартните игри като подходящо средство за лесно 

придобиване на пари и да подведе детската аудитория

2. Насочени към деца или с участие на дете и се:

 насърчава прекомерната употреба на алкохол

 употреба на цигари и тютюневи изделия

 предавания/ търговски съобщения за наркотични вещества

 търговски съобщения за лекарствени продукти/ лечение, които се 

отпускат само по лекарско предписание

Не се прилага по отношение на филми и сериали.
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Мерки за оценка, означаване и ограничаване на достъпа 
за медийни услуги

- през цялото времетраене на програмите 

- между 21.00 и 6.00 ч.

- между 22.00 и 6.00 ч.

- между 23.00 и 6.00 ч.

Обозначаване: чрез предхождащ аудио/ аудиовизуален знак или чрез 

пиктограма след началото на предаването и след всяко прекъсване с 

престой на екрана 60 сек. Няма изискване за вида на пиктограмата.

12

14

16

18
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Позициониране и означаване – кино филми

1. Ново: обозначаване на отделен епизод за друга възраст

2. Категоризация на НФЦ (според визата за показ):

- без възрастови ограничения

- 12 г.

- 14 г.

- 16 г.

- 18 г.
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Позициониране и означаване

1. При телевизионна версия – може да не се прилага филмовата 

категоризацията

2. Други - категоризация в други държави членки в ЕС; IMDB

3. Ново: правилата за позициониране и обозначаване може да не се 

прилагат за видео архивите на програмите.

4. VOD: Джон Уик 2

Оригинално заглавие: John Wick: Chapter 2

163 минути  - дублиран  - Трилър, Екшън, Криминален, Европейски - САЩ, Италия, 

Хонг Конг, Канада 2017 г.

Съдържанието не е подходящо за зрители под 16 години.
Легендарният наемен убиец Джон Уик е принуден от стар свой познайник да се 

завърне към старите си навици, за да овладее сенчеста престъпна организация. 

Задължен от кръвна клетва, Джон заминава за Рим, където се изправя срещу някои 

от най-смъртоносните убийци.

Превод: дублиран

Актьори: Киану Рийвс, Комон, Лоурънс Фишбърн, Руби Роуз, Франко Неро

Режисьор: Чад Стахелски
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Забранено (сериозно увреждащо) съдържание

1. Порнография

2. Безпричинно насилие срещу хора/ животни

3. Подтикване към престъпно/ противообществено поведение

4. Шокиращи кадри от местопрестъпления, от мъртви или разчленени 

човешки тела, на жертви на насилие, от медицински манипулации и 

други подобни, които могат сериозно да увредят развитието на децата.
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Деца извършили престъпление или жертви на насилие

1. Престъпления, извършени от деца: да се положат усилия 

самоличността над детето да не бъде разкривана пред широката 

аудитория, когато това може да му навреди

2. Злоупотреба с деца, насилие, малтретиране, семейни проблеми: да се 

положат усилия самоличността над детето да не бъде разкривана пред 

широката аудитория така, че това да му навреди.
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Мерки за платформите за споделяне на видеоклипове

Общи условия съгласувани със СЕМ, включително относно:
Забрана за качване на съдържание, което е:

 Незаконно, неетично, неморално

 Съдържа насилие (над хора/ животни), агитация към насилие, унижение на човешкото достойнство, 

заплахи

 Порнографско съдържание

 Неуважение към училищните правила/ повреждане на училищна или обществена собственост

 Тела на жертви от катастрофи/ инциденти

 Обиди към религия

 Пропаганда на дискриминация 

 Накърняващи доброто име на другиго 

 Призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, 

 към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, 

етническа или религиозна вражда; (чл. 39 КРБ)

 Информация свързана с или подтикваща към тероризъм.
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Мерки за платформите за споделяне на видеоклипове

Общи условия: възможност за подаване на сигнал към платформата за:

 нередно съдържание 

 нарушаване на правилата за ограничаване на достъпа на деца до 

неблагоприятно съдържание

 Доставчикът разглежда сигналите и връща обратна връзка за резултата 

от проверката

Общи условия - реклама:

 Обозначаване на търговските съобщения – потребителско съдържание

 Личните данни на деца не се обработват за търговски цели като 

директен маркетинг, профилиране и съобразена с поведението реклама.
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Примери

Предаване, излъчено от 10:50 до 12 ч. 

 консумация на високоалкохолни спиртни напитки и коктейли 

 обсъждат се сексуални преживявания 

Филм „Средиземноморска диета“

 излъчен в 13 до 15 ч. с обозначаване 12 

 съдържа сцени с явно сексуален характер 

Видеоклипове:

 ТВ Планета – „Върнах ти го“ - вулгарни послания и сцени на 

насилие, неподходящи за детската аудитория, излъчен от 17:00 ч. до 

18:00 ч.

 „Видимо доволни“ – Мария Илиева/ Криско - музикална телевизия,

излъчен е поздрав за 4 момичета на видима възраст 13 години.

Излъчването е малко преди 21 ч.

„Шоуто на Слави“

 Краси Радков в ролята на бай Шиле – повторение в 13:15 – 13:30 –

скеч със сексуален хумор. Поставена е червена точка 18.
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Отразяване на деца

Насилие над дете

Предаване с дете, жертва на агресия между деца

излъчено от 8 до 8:20 ч. 

 многократното излъчване е фокус на предаването

 допълнителните интервюта с близките помагат за разпознаването на

детето.

 уронва достойнството на малолетното дете, тъй като създава

предпоставки то да бъде разпознато в средата в която живее и учи, а от

друга страна неограничен брой лица да бъдат запознати с преживяното

от нея унижение и насилие.

Допълнителни насоки:

ДЕЦАТА-И-МЕДИИТЕ-Пътеводител-за-етично-отразяване-2019.pdf (aej-bulgaria.org)

ЕК: Проект (mediaethics-bg.org)

Три становища на Комисията по журналистическа етика по актуални въпроси, свързани с 
отразяване на войната, която Руската федерация води срещу народа на Украйна (mediaethics-
bg.org)

https://aej-bulgaria.org/wp-content/uploads/2020/01/%D0%94%D0%95%D0%A6%D0%90%D0%A2%D0%90-%D0%98-%D0%9C%D0%95%D0%94%D0%98%D0%98%D0%A2%D0%95-%D0%9F%D1%8A%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-2019.pdf
https://mediaethics-bg.org/wp-content/uploads/2021/04/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5.pdf
https://mediaethics-bg.org/%d1%82%d1%80%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%89%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8/
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Някои допълнителни насоки при 
отразяване на деца /при насилие/

 Да се пази достойнството на детето

 Отразяването да цели провокиране на обществена промяна/ не „сензация“

 Да се запазва анонимността на детето

 Да се избягват директни въпроси към детето, като се използват други средства за събиране и 

представяне на информация, без да се въвлича детето към повторно преживяване на 

травмираща ситуация

 Да не се огласяват подробности за самоличността, семейството, училището, личния живот 

на детето, заради травмата и срама, които детето може да преживее в средата си от това, че е 

разпознато.

 Да не насърчава връстници да имат имитиращо поведение (пример: да се показва дете, 

избягало от къщи, което разказва колко е хубаво; да се героизира постъпката чрез 

демонстрация на физически и лични качества)

 Да не се посочват етническа принадлежност/ сексуална ориентация/ увреждане, овен ако 

този факт има значение за смисъла на информацията. (т.е. свързано е с темата на материала –

например с акцент върху социалните проблеми, а не върху етническата принадлежност.)

Източник: ДЕЦАТА-И-МЕДИИТЕ-Пътеводител-за-етично-отразяване-2019.pdf (aej-bulgaria.org)

https://aej-bulgaria.org/wp-content/uploads/2020/01/%D0%94%D0%95%D0%A6%D0%90%D0%A2%D0%90-%D0%98-%D0%9C%D0%95%D0%94%D0%98%D0%98%D0%A2%D0%95-%D0%9F%D1%8A%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-2019.pdf
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Благодаря!


