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РЕШЕНИЕ 

№ 3/16.03.2021 г. 

 

Комисията по журналистическа етика на свое редовно заседание на  16.03.2021 г. в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Нели Огнянова 

 

ЧЛЕНОВЕ:  Бойко Василев 

Весислава Антонова 

Гена Трайкова 

Диляна Илиева 

Даниела Тренчева 

Ирина Недева 

Александър Кашъмов 

Илия Вълков 

 

изслуша доклад по жалба на А.Г., кмет на община П., срещу списание Средногорски багри 

по повод  публикация от 9 юли 2020 г. под заглавие „Жители на Пирдоп и Мирково 

заразени с COVID 19, се лекуват в Уни Хоспитал Панагюрище“, в която според 

жалбоподателя   е извършено нарушение на Етичния кодекс на българските медии. 

 

I. ПРОЦЕДУРА 

1.Жалба с вх. No 07-039/2020 г.  се отнася до нарушение на Етичния кодекс на българските 

медии от страна на списание Средногорски багри.  

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 доставчика. 

 

II. ЖАЛБА 

В жалбата кметът на П. се обръща към КЖЕ във връзка с тиражирани в публичното и 

медийно пространство безпочвени внушения, свързани с името на кмета и името на 

община П., които манипулират общественото мнение, омаловажават работата на кмета и 

уронват престижа на общината. 

 

По-специално конкретният повод е публикация от 9 юли 2020 г. на главният редактор на 

списание Средногорски багри под заглавие „Жители на Пирдоп и Мирково заразени с 

COVID 19, се лекуват в Уни Хоспитал Панагюрище“. Материалът е публикуван в интернет 
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на сайта на списанието1 и във всички интернет канали на медията, в частност в профила й 

във фейсбук. 

 

Жалбоподателят твърди, че посоченият материал  е в нарушение на  Етичния кодекс на 

българските медии и  че грубо са нарушени принципите за предоставяне на достоверна 

информация на обществото. Не са посочени конкретни номера на разпоредби от Етичния 

кодекс на българските медии, а само стандарти, които жалбоподателят смята, че са 

нарушени: „публикуват се неверни и подреждащи текстове“. 

III. РАЗПОРЕДБИ ОТ ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ, ЧИЕТО 

НАРУШАВАНЕ СЕ ТВЪРДИ: 

1.1. Точност 

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

скриваме или изопачаваме факти. 

 

IV. СТАНОВИЩЕ НА ОТВЕТНАТА СТРАНА 

На 15 януари 2021 г. КЖЕ получи становище от медията.2 Според становището  

твърденията в жалбата са неоснователни и недоказани и „целят сплашване, тормоз и 

преследване“, се казва в становището. Точността на информацията  според становището 

се осигурява по следния начин:  

– Публикацията съдържа коментар от представител на РЗИ, потърсен по въпроси, 

поставени пред списанието от граждани, медицински служители и спонсори. 

Статията е публикувана в рубриката "Едно към едно" - въпросите са предадени без 

редакторска намеса. Въпросите са  израз на притесненията на гражданите предвид 

пандемията и правото да получат адекватна медицинска грижа и лечение.  

– Анонимността на източниците е гарантирана, за да се предотврати преследване 

спрямо тях. Водейки се от принципите на журналистическата етика, имената им не са 

съобщени - по тяхно настояване. 

- Кметът А. Г. не отговаря на телефонни обаждания на редакцията, нито е предоставил 

на редакцията отговори по повдигнатите въпроси.   Затова и гражданите продължават 

да поставят такива въпроси чрез социалните мрежи и чрез списание "Средногорски 

БАГРИ". Отговорите биха допринесли „да се намали недоверието им както в 

общинската власт, така и в начина на управление на МБАЛ-Пирдоп“. Ролята на 

медията е да предостави трибуна на гражданите да зададат своите въпроси, на които 

да получат адекватни и навременни отговори. 

 

На тази база от медията поддържат тезата за тормоз и политически обоснована атака на 

кмета срещу медията, както и за опит  да се ограничи свободата на изразяване.   

                                                           
1 https://www.srednogorskibagri.com/%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-

%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BF-%D0%B8-

%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-

%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%81-covid-1/  
2 Първоначално  по технически причини  медията не е получила жалбата, постъпила срещу публикацията, 

вследствие на което КЖЕ прие, че няма представено становище. Впоследствие пропускът беше отстранен и 

това е становището, което беше допълнително предоставено от Средногорски багри.  

https://www.srednogorskibagri.com/%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BF-%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%81-covid-1/
https://www.srednogorskibagri.com/%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BF-%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%81-covid-1/
https://www.srednogorskibagri.com/%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BF-%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%81-covid-1/
https://www.srednogorskibagri.com/%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BF-%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%81-covid-1/
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Предоставени са и интернет връзки към други публикации, в които граждани разказват за 

предполагаеми нарушения в болница Пирдоп и връзки с управлението на кмета.  

Публикациите изобилстват  с „говори се“ и „чува се оттук – оттам“, но тези сигнали на 

гражданите не са мотивирали редакцията да проведе разследване и да представи 

доказателства за верността на изнесеното, което остава на нивото на слуховете.  

  

V. ФАКТИ 

Посочената публикация може да бъде видяна и сега на сайта на списание Средногорски 

багри. В нея се твърди, че „един жител на община Пирдоп и един жител на община 

Мирково са заразени с Covid-19 и настанени за лечение в панагюрската болница МБАЛ 

„Уни Хоспитал“. Контактните им лица са карантинирани, извършва се тестване само на 

тези, които проявяват симптоми.  

Като източник на информацията е посочен директорът на местната служба РЗИ, именно 

той потвърждава, че „Двама жители от Средногорието – един от Мирково и един от 

Пирдоп, са настанени за лечение в „Уни Хоспитал“ – Панагюрище“.  Първата част на 

публикацията представлява интервю с него. В интервюто не се казва, че има отказ от 

болницата в Пирдоп, казва се, че в РЗИ не знаят причината да се случи така.  

Независимо от това във втората част на публикацията се задават ред въпроси: Защо МБАЛ 

„Пирдоп“ отказва да приема за лечение пациенти с Covid-19 при положение, че получи 

достатъчно дарения и финансови ресурси, за да предложи адекватни грижи на 

нуждаещите се пациенти? Бяга ли отговорност ръководството на  болницата? Какви 

действия ще предприеме основния акционер в болницата – Община Пирдоп и кмета А. 

Г..? Ще продължат ли да дофинансират болничното заведение общините и 

предприятията, след като то не изпълнява своите отговорности, задължения и т.н.? И по 

тези въпроси предстои да отговорните лица да дадат адекватни отговори на гражданите. 

И нужна ли ни е една неефективна и явно неработеща болница? 

В становището, предоставено от редакцията, се твърди, че всички въпроси са на граждани,  

които са задавани на кмета на Пирдоп, но на които той не е отговорил.  Твърди се, че и от 

болницата не са отговорили публично, но няма предоставени данни, че редакцията се е 

опитала да изясни с ръководството на болницата   въпросите на гражданите.  

Същевременно към жалбата е приложен отговор от болницата на въпроси, отправени от 

кмета. От отговора  става ясно, че болни с коронавирус до момента не са се обръщали за 

лечение в МБАЛ „Пирдоп“ и не са получавали отказ за лечение.  От редакцията твърдят, 

че този отговор от болницата не е предоставен от кмета на медията,  а първо е предоставен 

на КЖЕ.  

 VI. МОТИВИ 

Анализът на съдържанието показва, че  твърденията в посочената публикация за отказ на  

МБАЛ „Пирдоп“  да приема за лечение пациенти с Covid-19, при положение че има 

достатъчно дарения и финансови ресурси, за да предложи адекватни грижи на 

нуждаещите се пациенти,  не отговарят на истината. 
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Видно от описанието на механизма за отношения между болни и болница, както и от 

данните в информационната система, откази няма, а болницата няма нито компетентност, 

нито ресурси да установи дали жители на общината не търсят помощ в други населени 

места. 

 

Тъкмо в тази посока са показанията на директора на РЗИ: според тези показания има 

болни, които са се самонасочили към Уни Хоспитал в Панагюрище. Те са били на 

изследвания там и след като установяват, че са позитивни, постъпват в същата болница.  

 

Предоставеното становище от „Средногорски багри“ разкрива комуникационни 

проблеми, но не изяснява по какъв начин  –  от  факта, че болни от Средногорието се 

лекуват в Панагюрище – редакцията  прави  извод, че има отказ на болницата в Пирдоп. 

Това заключение не се подкрепя  от  фактите, известни на КЖЕ.  

 

Наистина, редакцията си служи с въпроси,  за които не е посочено, че са въпроси на 

граждани.  Обяснението е, че така се гарантира анонимност,  но читателят възприема 

въпросите като собствени на  редакцията въпроси.  При това, във въпросите се съдържат 

твърдения, а не се задава въпрос. Не се пита дали има отказ от страна на болницата в 

Пирдоп, а защо има отказ за приемане на пациенти – в което вече се предпоставя наличието 

на отказ. Изрично се твърди, че „болничното заведение  не изпълнява своите отговорности, 

задължения и т.н.“.   

 

На базата на изнесеното  КЖЕ приема, че причинно-следствената връзка  между болни в 

Панагюрище и неизпълнение на задълженията на болницата в Пирдоп не е доказана, 

изданието има само предположения. Осъществено е нарушение на  разпоредбата в т. 1.1.4.   

Ясно ще разграничаваме фактите от коментарите и предположенията. 

  

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 намира жалба с вх. No 07-039/2020 за основателна по т.1.1. Точност, в частност 1-1-4. 

Ясно ще разграничаваме фактите от коментарите и предположенията. 

 

КЖЕ намира за уместно да препоръча на списание „Средногорски багри“ да публикува 

право на отговор на кмета А.Г., евентуално заедно с позоваване на отговорите на 

болничното заведение, за най-пълно и детайлно изясняване на политиките и протоколите 

в случай на COVID 19. 

 

Предвид особената чувствителност на гражданите към възможностите за предоставяне на 

лечение на COVID 19, КЖЕ препоръчва на списание „Средногорски багри“ - като запази 

интереса си към капацитета на здравната система за справяне с пандемията и към 

ефективността на политиките в тази област -  стриктно да се придържа  към фактите, да 

проверява предположенията и хипотезите си  и да прилага  принципите на отговорната 

журналистика.  
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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 


