РЕШЕНИЕ
№ 10/09.06.2020 г.
Комисията по журналистическа етика на свое редовно заседание на 09.06.2020 г. 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 №014 от Ж. П. срещу интернет сайт/информационна
агенция „Черно море“ за публикация от 11.03.2020 година. Комисията констатира
следното:
I. ПРОЦЕДУРА:
1. 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 за това реквизити.
2. Копие от жалбата и искане за становище са изпратени до интернет сайт/
информационна агенция Черно море.
3. По повод на жалбата не е постъпил писмен отговор.

II. ЖАЛБА
В жалбата се твърди, че има нарушения на нормите на Етичния кодекс в публикацията
на сайта Черно море със заглавие „Първи доказан случай на коронавирус и във Варна“
от 11.03.2020г. В мотивите си жалбоподателката Ж. П. посочва: „не мисля, че е удачно в
подобен момент някой да пише подобни заглавия и да всява паника за сметка на
рейтинга си“. Според нея има нарушаване на нормите на Етичния кодекс на
българските медии относно т. 1 Предоставяне на достоверна информация на
обществото.

Жалбоподателката настоява Комисията да постанови: „нарушение на Етичния кодекс
на българските медии, Медията да публикува/разпространи поправка, Медията да
предостави право на отговор“.
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.,
1.3 Източници,
1.3.1 Ще се стремим да проверяваме информацията преди нейното публикуване, като
търсим и използваме различни източници, и доколкото е възможно ще посочваме нейния
произход.
VI. СТАНОВИЩЕ НА ОТВЕТНАТА СТРАНА
Становище на ответната страна не е постъпило.

V. ФАКТИ
Линкът към статията на сайта Черно море действително е към публикация, направена
на 11.03.2020г. Заглавието на публикацията е „Първи доказан случай на коронавирус и
във Варна“. Подзаглавието е „Жената е настанена в Инфекциозната клиника на УМБАЛ
„Света Марина“. В публикацията е уточнено обаче, че се очакват официалните
резултати от изследванията, за да бъде потвърдена диагнозата. Сайтът цитира „свои
източници“, но не става ясно дали за очакваните резултати от изследванията или за
информацията в заглавието и подзаглавието. Има цитирана информация на 24 часа,
според която „тя е била с дихателни оплаквания и е откарана по спешност към
Инфекциозна клиника на УМБАЛ "Света Марина" в града“. Веднага след това е
поставена друга информация с активен линк към друга публикация, а именно
„Окончателно: Първият случай на коронавирус във Варна – опроверган“. Заглавието
на втората публикация вече съдържа и данните, че информацията е опровергана.
Първата публикация е от 19,33ч, а втората от 20.56. Статията с първото заглавие не е
свалена от сайта, въпреки, че информацията в заглавието е опровергана.
VI. МОТИВИ
Въпреки че в публикацията е уточнено, че се очакват официални резултати от
изследванията- авторът/ите са избрали категоричното заглавие, че има доказан случай.

На по-късен етап, когато информацията им е опровергана, те не са свалили тази
публикация от сайта. В материала за потвърждение цитират само „свои източници“
относно диагнозата и липсата на официални резултати. Не се спомената дали са
проверявали достоверността на информацията от официални източници и кои са те.
Отново „според неофициални източници жената е в тежко състояние“. В статията все
пак е посочено, че се очаква официална информация за изследванията и източниците
са неофициални. Малко по-късно с друга публикация информацията е опровергана.
Не може да се приеме категорично, че журналистите са знаели, че информацията е
невярна.
На основание по-горния анализ Комисията намира, че има нарушение на чл. 1.1.1 Ще
предоставяме на обществото точна и проверена информация и няма преднамерено да
скриваме или изопачаваме факти, и чл. 1.3.1 Ще се стремим да проверяваме информацията
преди нейното публикуване, като търсим и използваме различни източници, и доколкото е
възможно ще посочваме нейния произход, и няма нарушение на 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.
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:
VII. РЕШЕНИЕ
Намира жалба с вх. № 014 на Ж. P. срещу сайта Черно море за основателна по
отношение на чл. 1.1.1 и 1.3.1 от Етичния кодекс на българските медии.
Комисията за журналистическа етика препоръчва сайт Черно море да не
разпространява непроверена информация, а при установяването на неточност в
информацията не само да я коригира с нова, но и да премахне старото и невярно
съдържание. Препоръчва на медията занапред да не запазва активни тези статии,
които съдържат невярна информация.

Председател на КЖЕ:
Нели Огнянова
Изпълнителен директор
на Фондация “НСЖЕ”
Адриана Попова

