
 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 7/06.08.2020 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. № 7-010 на Т. С. срещу вестник „Клуб 100“ за 

публикация от 22.01.2020 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 с искане за становище е изпратено до в. „Клуб 100“. 

3. По повод на жалбата не е постъпил писмен отговор от в. „Клуб 100“  

  

 

II. ЖАЛБА 

 

В жалбата се твърди, че има нарушения на нормите на Етичния кодекс в публикацията 

на в. „Клуб 100“, за която жалбоподателят твърди, че е от 22.01.2020г., със заглавие 

„Армията разкри изобретение, което след няколко секунди ще възстанови зрението 

Ви“. 

В мотивите си жалбоподателят Т. С. посочва подзаглавието, а именно: 

"Многофункционалните очила-бинокъл са истинско чудо за съвременната 

офтамология. Чрез тях зрението автоматично се подобрява и веднага се изостря с 

250%". Жалбоподателят уточнява, че в текста се обяснява за „някаква чудна технология, 



 

 

използвана от военните, която вече е станала достъпна и за простолюдието, което 

може да я поръча на телефон […]. Снимка на страницата на вестника е приложена.“ 

Според Т. С. дядо му има сериозен проблем със зрението от няколко години, като 

„състоянието му е необратимо. Този текст му е вдъхнал надежда, поръчал си е 

продукта и все още не може да повярва, че може така нагло да бъде излъган от вестник, 

който е харесвал. Виждайки, че текстът е публикуван във вестник "Клуб 100", дядо ми се 

е подвел, че информацията е достоверна. И се е обадил на посочения телефонен номер, 

където той е споделил, че има проблем със зрението поради регенерация. Дамата на 

телефона му е казала, че очилата, които щяла да му прати, били тъкмо за неговия 

проблем, като така допълнително е подсилила надеждата му, че отново ще може да 

вижда нормално. Поръчал е една бройка. При получаването на очилата е заплатил на 

ръка на куриер сумата от 68 лева. Щом отворил пакета и пробвал очилата - бързо 

установил, че те по никакъв начин не подобряват зрението му. И е позвънил на същия 

номер, където ги е поръчал, заявявайки, че иска да ги върне. Но го пренасочили към 

друг номер, оттам на трети и т.н. Няколко седмици ежедневно се ангажирал да звъни 

на различни телефонни номера. И така нито успял да върне очилата, нито е получил 

парите си обратно. Осъзнавайки, че е станал жертва на нелоялна търговска практика, 

решава да сподели с мен. Показа ми целия куриерски пакет, който е получил. Той 

включва "касова бележка" (която по нищо не прилича на истинска) и още различни 

рекламни материали на други "чудотворни" продукти, които може да бъдат закупени.“  

Като допълнение в жалбата се посочва още, че Т. С. смята конкретната търговска 

практика за нелоялна и неетична от страна на вестник "Клуб 100". Според него статията 

противоречи на чл. 3, ал. 3 от Етичния кодекс на българските медии, който изисква 

ясно разграничаване на редакционното съдържание от платените публикации, 

рекламните или спонсорираните материали.  

 

Жалбоподателят пише още: „При наличие на такава статия в него, доста лицемерно е 

вестникът да се определя като "най-качествения пенсионерски вестник в България", 

както пише на сайта на "Медийна група България". В случай, че този текст сам по себе 

си представлява реклама, която няма общо с авторския колектив на "Медийна група 

България" - считам, че от морална гледна точка отговорността за това, че дядо ми е бил 

заблуден е и на медията. Защото липсва предупреждение, че този текст не е достоверен 

и е рекламен.“  

 

Жалбоподателят очаква от Комисията по журналистическа етика „да направи 

проверка по отношение на тази нелоялна търговска практика и да предотврати 

възможността и други възрастни хора да бъдат подведени,“ както и  да постанови 

нарушение на Етичния кодекс на българските медии, а медията да 

публикува/разпространи поправка.  

  

 

 



 

 

III. НОРМИ ОТ ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ, ЧИЕТО 

НАРУШАВАНЕ СЕ ТВЪРДИ 

 

3.3 Ясно ще разграничаваме редакционното съдържание от платените публикации, 

рекламните или спонсорираните материали. 

 

 

VI. СТАНОВИЩЕ НА ОТВЕТНАТА СТРАНА 

Становище на ответната страна не е постъпило. 

 

 

V. ФАКТИ 

Жалбоподателят е приложил снимка на публикация във вестник, за който твърди, че е 

„Клуб 100“. На снимката на конкретната страница не е обозначено изданието. 

Заглавието е „Армията разкри изобретение, което след няколко секунди ще възстанови 

зрението Ви“.  Част от публикацията е интервю на журналист, чието име не е уточнено 

с проф. Т. К., който е посочен като създател и ръководител на научния екип. Освен 

интервюто, към публикацията са цитирани и две мнения на жени, представени с 

първите им имена, които подкрепят предимствата на продукта и резултатите от 

действията му. В края на публикацията е обозначено „Промоция до 30 януари“, „70% 

намаление и БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА!“ Оставен е и телефон за контакт, под който 

още един за връзка „относно върнати продукти и рекламации“. Статията е 

придружена и със снимки на очила, както и със снимка на проф. К. В горния десен 

ъгъл на страницата е отбелязано „РЕКЛАМА“. 

 

VI. МОТИВИ 

Предвид посоченото по-горе обозначаване на промоция ( с изписване на думата 

„Реклама“), макар и не много контрастно, би могло да се смята, че публикацията е 

свързана с търговска, а не с журналистическа практика. Към статията от 

жалбоподателя не са приложени допълнително предходна и/или следваща страница, 

за да се прецени доколко като част от цялостното съдържание би могло да се съди за 

нивото на подвеждане на публикацията, като част от общото съдържание. 

Публикацията все пак е обозначена като рекламна, но независимо от това– не може да 

се счита, че вестникът може да носи отговорност за търговска практика, която е 

„нелоялна и неетична“, както твърди жалбоподателят. Когато публикацията съдържа 

цена, отстъпка, телефон за поръчка и телефон за рекламации, както и съобщаването за 

„безплатна доставка“, категорично може да се приеме за разпространение на 

информация с търговска цел, а не за разследване или материал с чисто 

информационна или научна цел. Категорично е, че формата, която е подбрана от 

търговеца, за да представи продукта си наподобява журналистически материал, не се 

изключва и възможност качествата на продукта действително да не са отговаряли на 

очакванията на жалбоподателя и неговия дядо, но това е въпрос, който може да бъде 

отнесен към Национални съвет за саморегулация, който следи за етичността на 



 

 

рекламата. Именно в Кодекса с етични правила на рекламодателите е поставена и 

дефиницията за търговска комуникация“: „дейности, които директно или индиректно 

стимулират продажбите на всякакъв вид стоки и услуги (включително корпоративните 

и институционалните) или промотират търговски марки и наименования, независимо 

от използваните канали и средства за комуникация.“ И в тази връзка публикацията 

може да се приеме като търговска, а не като журналистическа.  

 

Не на последно място не е в правомощията на Комисията по журналистическа етика 

„да направи проверка по отношение на тази нелоялна търговска практика“, каквото е 

искането на жалбоподателя.  

 

На основание по-горния анализ Комисията намира, че няма нарушение на чл. 3.3 Ясно 

ще разграничаваме редакционното съдържание от платените публикации, рекламните 

или спонсорираните материали. 

 

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. № 07-010/2020 г. на Т. С. срещу вестник „Клуб 100“ относно 

публикация от 22.01.2020 г. за неоснователна по отношение на член 3.3 от Етичния 

кодекс. 

 

Въпреки това, Комисията за журналистическа етика препоръчва на  вестник „Клуб 

100“ последващи действия, а именно чрез ясно и достатъчно видимо обозначаване на 

рекламните и платени публикации, да ги разграничава от редакционното съдържание, 

по отношение на което читателите вече имат изградено доверие.   

 

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 

 

 

 


