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               РЕШЕНИЕ 

           №14/26.11 2019 

София 

 

Комисията по журналистическа етика на свое редовно заседание на 26.11.2019 в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Нели Огнянова 

 

ЧЛЕНОВЕ: Весислава Антонова 

                                     Гена Трайкова 

Даниела Тренчева 

Илия Вълков 

Райна Николова 

Бойко Василев 

 

обсъди  постъпила жалба с вх. № 06-027/2019 г. на П.К.Н. срещу „БТВ Медиа Груп“ ЕАД по 

повод предаване под заглавие “По следите на паниката: Как манипулирани и фалшиви 

новини създават масова психоза сред родителите”, излъчено на 10.10.2019 г.,  което според 

жалбоподателя  нарушава  разпоредби на Етичния кодекс на българските медии. 

    

I. ПРОЦЕДУРА 

1. Жалбата, подадена от П.К.Н. е срещу репортаж, излъчен в централната емисия 

новини на  БТВ, и публикация на сайта на медията, озаглавена “По следите на 

паниката: Как манипулирани и фалшиви новини създават масова психоза сред 

родителите” от  10 октомври 2019 г.     

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 Медиа Груп” ЕАД. 

4. По повод жалбата на П.К.Н. е постъпил писмен отговор от “БТВ Медиа Груп” ЕАД. 

 

II. ЖАЛБА 

В жалбите на П.К.Н. се твърди, че на 10.10.2019 година в “БТВ Новините” - централна 

емисия, започнала в 19 часа и завършила в 20 часа,  е излъчен репортаж с негово участие (в 
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рамките на няколко секунди), по време на които той казва: “В случая съм сигурен, че става 

въпрос точно за това, за което говорехме преди малко – търговия с деца.“ 

В допълнение на сайта на медията е публикувана статия със заглавие „По следите на 

паниката: Как манипулирани и фалшиви новини създават масова психоза сред 

родителите“, от журналистката Т. Т., с която по думите на жалбоподателя е засегнато 

неговото добро име. “Беше намесено моето име, излъчено беше предаване по смисъла на 

чл. 132 от Изборния кодекс, накърняващо правата и доброто име на мен като кандидат за 

общински съветник в община Б., и имам право на отговор при условията на чл. 18 от Закона 

за радиото и телевизията”, пише в жалбата.  

П.К.Н. твърди, че поискал право на отговор в законния срок до 24 часа след излъчване на 

предаването.   

Според него в   излъченото предаване се коментира видео, разпространявано от П.К.Н., и 

се твърди, че “аз излъчвам фалшиви новини, че видеото  със заглавие „Започва кампания 

за отнемане на децата, както се случва в Норвегия“ е споделяно широко последните дни в 

социалните мрежи и с него целя манипулация, че целя всяване на смут с твърдението си за 

съществуваща търговия с деца, че заглавието „Започва кампания за отнемане на децата, 

както се случва в Норвегия.“ е  манипулативно и не отговаря на съдържанието на видеото”. 

Жалбоподателят смята, че всичко това накърнява правата и доброто  му име като кандидат 

за общински съветник в община Б., именно по време на предизборната кампания, и иска 

произнасяне на Комисията по журналистическа етика. 

 

III. РАЗПОРЕДБИ ОТ ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ, ЧИЕТО 

НАРУШАВАНЕ СЕ ТВЪРДИ 

В жалбата се твърди, че са нарушени следните разпоредби:  

1.1 Точност,  

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

скриваме или изопачаваме факти.,  

1.1.2 Няма да публикуваме информация, за която знаем, че е невярна.,  

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

изразят своята позиция.,  

1.2 Поправки,  

1.2.1 Ще публикуваме ясна и достатъчно забележима поправка, щом бъде доказано, че е 

публикувана неточна или подвеждаща информация, и ще се извиним, ако е необходимо.,  

1.2.2 Ще предоставяме право на отговор на лица и организации, засегнати пряко от неточни или 

подвеждащи публикации. 

 

IV. СТАНОВИЩЕ НА ОТВЕТНАТА СТРАНА 

Във Фондация “Национален съвет за журналистическа етика” е постъпило становище на 

ответната страна в 7-дневен срок. 

 

В него “БТВ Медиа Груп” ЕАД пише следното: “Изложените в изпратената жалба 

твърдения и оспорвания са голословни. В излъчения репортаж са спазени всички 

изисквания на добрата журналистическа практика - представени са видеоматериали, които 

вече са излъчени. Потърсени и излъчени са различни гледни точки. 
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В съответствие с чл. 18 в ЗРТ и т. 1.2.2. от Етичния кодекс на българските медии на лицето е 

предоставено право на отговор още на 11.10.2019 г. - в същия ден, в който е получено 

искането, доказателства за което прилагам към настоящото становище. До настоящия 

момент обаче лицето не се е възползвало от предоставеното му право. С оглед на 

гореизложеното считаме, че “БТВ Медиа Груп” ЕАД не е нарушило правилата на Етичния 

кодекс на българските медии.”   

 

V. ФАКТИ  

Комисията се запозна с “БТВ Новините” - централна емисия от 10.10.2019 г. и с   

публикацията на сайта на “БТВ Новините” – “По следите на паниката: Как манипулирани 

и фалшиви новини създават масова психоза сред родителите” от същата дата и приема за 

установено  следното:  

Излъчено е предаване с посоченото заглавие. 

На сайта на медията има публикация с посоченото заглавие.  

Медията е уведомила П.К.Н. за предоставяне на право на отговор в изпълнение на чл.18 

ЗРТ и т. 1.2.2. от Етичния кодекс на българските медии. 

Жалбоподателят до момента не се е възползвал от предоставената възможност. 

 

VI. МОТИВИ 

Преди всичко КЖЕ намира за необходимо да отбележи, че правото на отговор се урежда 

както в Закона за радиото и телевизията и Изборния кодекс, така и в Етичния кодекс на 

българските медии. КЖЕ не обсъжда прилагането на изискванията в чл.18 ЗРТ, нито 

изискванията на чл.183 Изборния кодекс за защита на доброто име на кандидатите – 

участници в изборите.   

 

 Комисията по журналистическа етика  следи за прилагане на правилата  в Етичния кодекс 

на българските медии и няма компетентност да се произнася по спазването на законови 

правила, съответно в компетентността на Съвета за електронни медии и изборната 

администрация.  

 

В новинарската емисия и съответната публикация на сайта се обсъжда разпространението 

на видео по актуалната за обществото тема за отношението на нашето общество към 

децата.   

 

По отношение на стандартите за точност на отразяването (т.1 от Етичния кодекс), КЖЕ не 

констатира нарушени стандарти, неточност, тенденциозност или злонамереност, както 

твърди жалбоподателят. Не е публикувана невярна информация. КЖЕ не установи 

необходимост от поправки. 

 

Същевременно в съответствие с т.1.2.2. на П.К.Н. е предоставено право на отговор. 

 

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 
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РЕШЕНИЕ: 

 

Намира жалба с вх. № 06-027/2019 г. на П.К.Н. срещу  „БТВ Медиа Груп“ ЕАД за 

неоснователна. 

 

 Съгласно Правилника за дейността на Комисията за журналистическа етика 

решението да се изпрати на заинтересованите страни в 7-дневен срок от приемането му. 

 

 

Председател на КЖЕ: 

Нели Огнянова 

 

 

Изпълнителен директор 

на Фондация “НСЖЕ” 

 Адриана Попова 

 

 

 

 

  

 


