
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 17/06.02.2020 г. 

 

Комисията по журналистическа етика на свое редовно заседание на 06.02.2020г. в състав: 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Нели Огнянова 

 

ЧЛЕНОВЕ:   Александър Кашъмов 

Бойко Василев  

 Весислава Антонова 

 Диляна Илиева 

 Гена Трайкова 

 Даниела Тренчева 

 Илия Вълков  

 Ирина Недева 

                          

 

обсъди  постъпила жалба № 06-032 на М.В.Б. срещу телевизия Bulgaria On Air по повод 

издание на предаването „Директно“, излъчено на 15.11.2019 г. 

 

I. ПРОЦЕДУРА 

 

Жалбата е заведена с вх. 06-032/2019 г. и  е допустима предвид обстоятелствата, че е подадена 

в срок, отнася се до евентуално нарушение на Етичния кодекс на българските медии и съдържа 

всички необходими реквизити. 

 

В изпълнение на чл. 10, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за журналистическа 

етика, е потърсено  становището на съответната медия. Отговор е получен. 

 

II. ЖАЛБА 

Жалбоподателят М.В.Б. се обръща към КЖЕ заради  „липса на отговор по подадено искане за 

право на отговор“  във връзка с изданието на предаването „Директно” на телевизия Bulgaria 

On Air, излъчено на 15.11.2019 г., от 17,50 часа.  

Жалба по случая е адресирана и до Съвета за електронни медии. 

В жалбата се описва покана за участие /интервю на запис/ по конкретната тема: „Защо 

родители протестират срещу новия Закон за социалните услуги?“, отправена от продуцента 

на предаването. Според жалбоподателя, тя и нейна съмишленичка Л.Б. не са били уведомени 

за участието на лице, което ще защитава обратната на тяхната гледна точка и не им е било 

предложено участие в дебат на живо. Жалбоподателят и Л.Б. писмено са отказали участие в 

предложения от предаването формат и възразява срещу начина, по който водещият  на 

предаването е цитирал въпросния отказ. В законово установения 7-дневен срок 

жалбоподателят и Л.Б. са поискали с писмо до телевизията право на отговор, който, според 

жалбоподателя, не им е бил предоставен. 



 

 

 

III.НОРМИ ОТ ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ, ЧИЕТО НАРУШАВАНЕ 

СЕ ТВЪРДИ 

 
1. ПРЕДOСТАВЯНЕ НА ДOСТOВЕРНА ИНФOРМАЦИЯ НА OБЩЕСТВOТO, 

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., 

1.1.3 Няма да подвеждаме обществото и ясно ще посочваме къде са използвани манипулирани текстове, 

документи, образи и звуци., 

1.1.4 Ясно ще разграничаваме фактите от коментарите и предположенията., 

1.1.5 В коментарите и анализите ще се стремим да представяме разнообразни мнения и гледни точки., 

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. 

 

VI. СТАНОВИЩЕ НА ОТВЕТНАТА СТРАНА 

  

Постъпило е становище на ответната страна от изпълнителния директор на  «Инвестор.БГ» 

АД, собственик на телевизионна програма “Bulgaria on air“. Според медията жалбата е 

неоснователна и не е налице нарушение на т.1 от Етичния кодекс на българските медии. В 

жалбата липсва конкретика за обосноваване на цитираните нарушения на Етичния кодекс. 

Водещият на въпросното предаване е цитирал точни пасажи от писмото и е обозначавал 

цитатите със съответния глагол «цитирам». Според медията в предаването не е поднесена 

невярна или изопачена информация и няма основания да се смята, че има нарушение по т.1.1. 

и т.1.1.1. на Етичния кодекс. Изпратеното писмо е показано и в ефир в оригиналния му вид, 

видно и от приложения запис на предаването. Квалификации по отношение на подателите 

не са правени. Информацията е базирана само на събития, отразени в информационния 

поток. 

Според медията са неоснователни и твърденията за нарушения на т.1.1.2., 1.1.2 и 1.1.4 от 

Етичния кодекс, защото изявленията на участниците в предаването не са манипулирани, 

извадени от контекст или изопачавани. 

 

Медията твърди, че са неоснователни и твърденията на жалбоподателите за нарушения на 

т.1.1.5 и т. 1.1.6. от Етичния кодекс, защото на М.Б. и Л.Б. е предоставена възможност да вземат 

участие чрез запис на интервю, в което да изкажат свободно гледната си точка. А изборът на 

формата, чрез която да бъде представена една тема е творчески избор на редакционния екип. 

На финала на предаването водещият е казал, че ефирът остава отворен за М.Б. и Л.Б., отказали 

да приемат поканата за интервю на запис. 

 



 

 

Според медията са неоснователни са твърденията за нарушение на т.1.2 от Етичния кодекс, 

тъй като искането за поправка е пратено до имейл адрес, който не е свързан с екипа на 

предаването, въпреки наличието на изписан на екрана и гласово съобщен точен имейл адрес 

за обратна връзка и комуникация с конкретното предаване. Затова според медията искането 

за предоставяне на право на отговор не е изпратено до телевизия Bulgaria on air, тъй като е 

било адресирано до грешен адрес. Нещо повече съответното предаване е предоставило право 

на отговор пет дена след първоначалното предаване, предизвикало жалбата. 

 

 

V. ФАКТИ 

 

На 05.12.2019г. по телевизионен канал „ Bulgaria on air“ е излъчено  предаването „Директно“.  

Предаването е с тема: „Защо родители протестират срещу новия Закон за социалните 

услуги?“. В предаването водещият се позовава на получен писмен отказ на жалбоподателят 

лицето Л.Б. да участват по предложения начин, като цитира и разграничава думите на 

страната, която твърди, че е засегната. В предаването ясно е обозначена и различната позиция, 

на която стои другият интервюиран – Г. Б. от Националната мрежа за децата. 

 

Пет дена след излъчването на въпросното предаване, въпреки своята убеденост, че не е 

нарушила Етичния кодекс, медията е демонстрирала добра воля и е предоставила 

възможност на М.Б. и Л.Б. за участие в издание на предаването „Директно“, излъчено на 

10.12.2020 г., от което  М.Б. и Л.Б. 

 

VI. МОТИВИ 

 

В излъчения материал първоначалният отказ на жалбоподателите е коректно обозначен с 

цитат от оригиналното писмо, което освен с точно позоваване на съдържанието, произнесено 

гласно от водещия, е показано и на екрана. 

 

Предаването представя коректно тема, която е сериозна и сложна. Темата е обективно 

съпроводена с твърде емоционални реакции, свързана е с определени страхове и води до 

рязка поляризация на мнения и противопоставяне на позициите от една страна на експерти 

от социалната сфера и от друга страна на мнения сред част от родителите. Темата засяга и 

безпрецедентното създаване на паника в резултат от дезинформация относно „действията на 

социалните служби“, довела до спирането на деца от учебния процес в началото на учебната 

година и в този смисъл разглеждането й е важно, нужно и обосновано от гледна точка на 

обществения интерес. 

 

От текста на жалбата се създава впечатлението за принципно неразбиране от страна на 

подателите  на принципите, по които работят медиите и на редакционната независимост и 

свободата медията сама да решава най-подходящия формат за третиране на сложни теми. 

Жалбата предполага грешно разбрана възможност поканените страни да диктуват какъв да е 

форматът на медиите, и евентуално да налагат външно мнение какви да са редакционните 

решения по чисто формално разбиране за равнопоставеност. Този формален прочит на 



 

 

равнопоставеността се използва често при опит да бъде спряна дадена тема от ефир от страна 

на лица или институции, които се опитват да диктуват редакционното съдържание според 

техния собствен интерес. Отказът на жалбоподателите -  представители на протестиращите 

родители  - да участват на запис, ако техният единствен опонент е на живо, почива върху 

грешно разбрани формални основания. Други подобни случаи водят до опити да се повлияе 

върху решението на медията да покани определени опоненти или да се диктува на медията 

кой да бъде поканен и кой не.  

 

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: 

 

КЖЕ приема жалбата за неоснователна. 

 

Съгласно чл.14, ал.6 от 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 

 


