РЕШЕНИЕ
№ 16/26.11. 2019 г.
Комисията по журналистическа етика на свое редовно заседание на 26 ноември 2019 г. в
състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Нели Огнянова

ЧЛЕНОВЕ:

Диляна Илиева
Илия Вълков
Даниела Тренчева
Гена Трайкова
Весислава Антонова
Бойко Василев

изслуша доклад по жалба на Регионална колегия на Български лекарски съюз Сливен (БЛС
Сливен) срещу “БТВ Медиа Груп” ЕАД по повод поредица от репортажи, излъчени на 19
август 2019 г. в емисиите новини от 12.00, 17.00 и 19.00 часа, на 20.08.2019 г. в Сутрешен блок
на програма БТВ и в емисиите новини 12.00, 17.00 и 19.00, както и на 21.08.2019 г. в Сутрешен
блок, както и в емисиите новини от 12.00, 17.00 и 19.00 часа.
Според БЛС Сливен репортажите «спомагат да се насочи обществения интерес към
заблуда», (точка 5) „наблягат на търсенето на излишна сензационност“, (точки 2.6.4). и
„използват езика на омразата“ (точка 2.5.1), което не бива да се допуска според Етичния
кодекс на българските медии
I. ПРОЦЕДУРА
1. Жалба с вх. № 06-026/2019, се отнася до нарушение на Етичния кодекс на
българските медии от страна на “БТВ Медиа Груп” ЕАД.
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 БТВ.
4. По повод жалбата на П.К.Н. е постъпил писмен отговор от “БТВ Медиа Груп” ЕАД.
5. Гена Трайкова не участва в обсъждането и гласуването на решението - отвод на
основание чл. 13, ал. 2 от ПДКЖЕ поради правна връзка с медията, срещу която е
насочена жалбата.
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II. ЖАЛБА
От БЛС Сливен посочват, че е приключила проверка на Изпълнителна Агенция
Медицински надзор във връзка с проверка на ЦБМП Сливен за действията за извършване
на визитата и транспорта до Спешното отделение на МБАЛ „Д-.р Иван Селимински –
Сливен“ на пострадалата К. от с. Сотиря, която не установява нарушение на медицинския
стандарт Спешна медицина. В тази връзка БЛС Сливен констатира нееднократно излъчване
в новините на репортажи, посветени на убийството на 7-годишно дете в сливенското село
С. и на действията на екипа на ЦБМП - Сливен (на 19 август 2019 г. в емисиите новини от
12.00, 17.00 и 19.00 часа, на 20.08.2019 в Сутрешен блок и в емисиите новини 12.00, 17.00 и
19.00, както и на 21.08.2019г. в Сутрешен блок, както и в емисиите новини от 12.00, 17.00 и
19.00 часа.). „Публикацията не само не предпазва обществото от заблуда, а спомага да се
насочи обществения интерес към заблудата, че има неизпълнен или погрешно изпълнен
лекарски дълг““, се казва в жалбата.
Според БЛС Сливен „в обсъжданата публикация сензационността е видимо търсена. Найважен аргумент за това са заглавията „на публикациите“.
В жалбата се посочва още че „в посочените репортажи има враждебни внушения и
твърдения, които косвено са източник и заразяват с езика на омразата….медията не е
директен изразител на езика на омразата, а по-скоро изпълнява ролята на подстрекател“.
В жалбата се отправя искане към Комисията по журналистическа етика да бъде
констатирано нарушение на Етичния кодекс на българските медии.
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
2.6.4 Ще се въздържаме от възхваляващо или придаващо излишна сензационност отразяване на
престъпления, насилие и жестокост.
IV. СТАНОВИЩЕ НА ОТВЕТНАТА СТРАНА
Получено е становище от Г.Р. – юрисконсулт на „БТВ Медиа Груп“ ЕАД.
В Становището на ответната страна се защитава позицията, че изложените в жалбата
твърдения и оспорвания са голословни. От медията считат, че „в излъчените репортажи и
свързаните с тях гостувания са спазени разпоредбите на Етичния кодекс“, както и че
„изясняването на случая има значение за обществото“.
Медията твърди, че журналистическите материали са подготвени обективно, с предържане
към изясняване на обективната истина, събиране и сверяване на информация от различни
източници и представяне на максимален брой позиции, като е търсен баланс между
различните позиции.
Ответната страна не смята, че са налице нарушения по текста на 2.6.4. от Етичния кодекс на
българските медии, тъй като „аудио-визуалните произведения не се отнасят пряко до

извършено престъпление, заподозрения и поведението му след задържането, а до
предприети реанимационни действия по отношение на пострадалото дете след
извършеното престъпление“. От медията твърдят, че подготвените и излъчени материали
не са посочвани като ексклузивни или като сензационни.
От ответната страна категорично заявяват, че репортажите не съдържат език на омразата,
нито целят дискриминирането на определени лица. Не е налице нарушение на чл.2.5.1 от
Етичния кодекс и поради факта, че „емоционалността на близките на починалото дете не
може да бъде овладяна от репортера“. Становището завършва със заключението, че „БТВ
Медиа Груп“ ЕАД не е нарушило правилата на Етичния кодекс на българските медии
V. ФАКТИ
Репортажът от село Сотиря на 19.08.2019г. е излъчен в обедната новинарска емисия на
новините на БТВ, следобедната новинарска емисия и в централните новини на телевизията
е разширен.
Видеоматериалът отразява реакцията близките на убито дете, съдържа и мнение на
Спешна помощ. Бабата на детето е показана в състояние на силен емоционален шок. Няма
индикации нито един от участниците в репортажа да е бил притискан от оператора или
репортера да участва в него. Интервютата са по изрично желание на близките.
Във видеоматериала от 21.08.2019г. се съдържан интервюта с близките на детето със
заключение, че ще съдят Спешна помощ, както и интервю с доктора от ЦСМП.
В Сутрешния блок има и интервю с директора на болница „Пирогов“.
VI. МОТИВИ
При отразяване на случаи на престъпления и насилие медиите следва да се ръководят от
обществения интерес. Професионалните стандарти изискват те да бъдат максимално
безпристрастни при отразяване на различните аспекти на трагичните случаи.
В излъчените репортажи медията добросъвестно е положила усилия да събере и представи
различните гледни точки на участващите в събитието, като е взела интервюта от близките
на пострадалото дете, от колеги на лекаря и пр.
В репортажите няма изказано журналистическо мнение на репортерката, а представяне на
мнението и интервюта с различните засегнати лица. Репортажите имат информационна
стойност, като тезата на първата група репортажи е информация за самото убийство, а на
втората група е да акцентира върху обществения интерес - „близките на починалото дете
обвиняват екипа на Спешна помощ в неадекватно справяне със създалата се ситуация“.
Близките на убитото дете формулират две искания от обществен интерес - едното е за
справедливост, а другото е за отговорност на екипа на Спешна помощ. Доколкото
оказването на спешна медицинска помощ и получаване на адекватна грижа и услуга е от
висок обществен интерес КЖЕ приема, че е приложима разпоредбата на чл.5 от Кодекса.

КЖЕ не смята, че е налице нарушение на чл.2.6.4. от Кодекса. Репортажите отразяват
обективно извършеното престъпление и съответно реакцията на екипа на Спешна
медицинска помощ , като дори заглавията на репортажите не носят елемента на излишна
сензационност. Престъплението като такова е достатъчно жестоко и сензационно, като
медията не се е опитала да подсили тази сензационност. Излъчване на интервюто с
разстроените близки на убитото момиче носи много висок емоционален заряд, но не и
някаква сензационност.
КЖЕ намира за необходимо да напомни, че медията при осъществяване на своята мисия
следва да се въздържа от публикуване или представяне на материали, подбуждащи или
насърчаващи омраза, насилие и всякаква форма на дискриминация.
В рамките на професионализма на всеки журналист е преценката за границата на езика на
омразата, която не следва ад бъде преминавана. В конкретния случай Етичната комисия не
намира наличие на езика на омразата от страна на журналистката. В репортажите,
излъчени по БТВ, не фигурира авторски коментар на събитията, а въпросите, зададени към
интервюираните не съдържат изрази или думи, които биха могли да се третират като език
на омразата.
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 с вх. № 06-026/2019 на Български лекарски съюз Сливен срещу телевизия
„БТВ Медиа Груп” ЕАД по повод репортажи от 19.08.2019 и 21.08.2019 г. за неоснователна
по отношение на нарушение на Етичния кодекс на българските медии.

Председател на КЖЕ:
Нели Огнянова

Изпълнителен директор
на Фондация “НСЖЕ”
Адриана Попова

