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РЕШЕНИЕ 

№ 5/16.03.2021 г. 

 

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Нели Огнянова 

 

ЧЛЕНОВЕ:  Бойко Василев 

Весислава Антонова 

Гена Трайкова 

Диляна Илиева 

Ирина Недева 

Александър Кашъмов 

Илия Вълков 

Даниела Тренчева 

 

изслуша доклада по жалба с вх. № 07-043/2020  на С. И. срещу вестник Сега с електронно 

издание по повод  публикация от 23 октомври 2020 г. под заглавие „Със Свети Атанас 

обратно към живота“ с автор П. Ц., в който според жалбоподателя  е извършено 

нарушение на Етичния кодекс на българските медии. 

  

I. ПРОЦЕДУРА 

 

1.Жалба с вх. No 07-043/2020 се отнася до нарушение на Етичния кодекс на българските 

медии от страна на бТВ.   

 

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. 

 

4. По повод жалбата е постъпил писмен отговор.    

 

II. ЖАЛБА 

 

В жалбата се посочва, чe на 27 октомври  2020 г.  в  електронното издание на вестник Сега е 

публикувана статия, която според жалбоподателя С. И. съдържа неверни факти и 

твърдения: 
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1. "От септември насам броят на случаите в Швеция отново расте," Според жалбоподателя 

смъртността в Швеция е по-ниска от тази в България.   

2. На няколко места в текста колективния/стадния имунитет или както авторът се изказва 

"теории тип "М." е квалифициран като "алтернативна теория". Според жалбоподателя 

авторът изглежда не знае, или не иска да знае, че ваксинацията всъщност е точно 

имитация на колективен имунитет. 

3. Според жалбоподателя авторът квалифицира уважаван лекар с термините - "луд 

религиозен фанатик ", "тиква в контражура на НОЩ", "св. Атанас, водач на сектата на 

недосегаемите", " пропагандатор", и прави други саркастични и/или обидни сравнения и 

внушения. 

4. Според жалбоподателя авторът  прави манипулации и твърдения по теми, които 

изискват експертни познания които той няма. 

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

българските медии. 

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.,  

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

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. 

а също: 

2.5.1 Като уважаваме правото на всеки да живее в сигурност и безопасност, няма да публикуваме 

материали, подбуждащи или насърчаващи омраза, насилие и всякаква форма на дискриминация.,  

2.7.1 Ще се придържаме към добър тон и благоприличие в нашите публикации 

  

IV. СТАНОВИЩЕ НА ОТВЕТНАТА СТРАНА 

В  становище от редакцията на Сега се казва, че според редакционната колегия липсва 

нарушение на Етичния кодекс на българските медии по следните съображения:  

 Жалбата  е недопустима, защото жалбоподателят не е засегнато физическо лице и  

 Ако КЖЕ приеме, че жалбата все пак е допустима, тя е неоснователна, защото не се 

прави разлика между жанрове на информацията и на публицистиката. Става 

дума за коментар, в който авторът изразява своето мнение по обществено важен 

въпрос.  

 Според редакцията има ясно разграничение на коментара от информациите в 

сайта на „Сега“, тъй като е публикуван в секция „Наблюдател“. В  наблюдателския 

сектор на изданието има всякакви мнения и вестникът не натрапва никому едно 

единствено мнение. Разбира се, не може да се очаква, че в една статия ще 

фигурират всякакви мнения, защото е авторска. Но съществуват и статии с други 

мнения, което е лесно проверимо. Например, на 17.10.2020 е публикувана 
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преводна статия от сп. „Тайм“ за шведския модел на поведение в коронакризата. 

 В публикацията  липсват  слово  на омразата и неприличен език, „които не са 

присъщи нито на статията, нито на стила на „Сега“.“ 

 

V. ФАКТИ 

В статията под заглавие „Със Свети Атанас обратно към живота“, с подзаглавие „Защо 

обществото укорява религиозните фанатици, а дава трибуна на доцентите с опасни идеи“, 

авторът изразява отношението си към определени професионални общности в 

българското общество, които – както се вижда от подзаглавието – според Ц. имат опасни 

идеи. 

 

Важно за анализа е обстоятелството, че публикацията е в рубриката Наблюдател, в която 

известни личности от литературата, медиите и науката коментират случки и процеси, 

както и изразяват личните си мнения относно тях. В рубриката участват Д. И., К. Д., Е. Х., 

бившият декан на Философския факултет - Д. Д. и мнозина други, чиито мнения не 

задължително съвпадат с мненията на редакцията. В постъпилото становище от 

редакцията се изяснява характерът на наблюдателския сектор на изданието – в него „има 

всякакви мнения,   вестникът не натрапва никому едно единствено мнение“. Посочва се, че 

са публикувани и други мнения, което е лесно проверимо, напр. на 17.10.2020 е 

публикувана преводна статия от сп. „Тайм“ за шведския модел на поведение в 

коронакризата. 

В конкретната публикация се описва противопоставянето на привържениците на 

научните методи, от една страна, и група автори, според които опасността от пандемията 

от коронавирус се преувеличава по различни причини и мерките, предприемани от 

държавите, на първо място носене на маски, не са задължителни. В България известен 

представител на тази втора група е доцент А. М., чиято голяма снимка придружава текста 

на Ц.:  

Това беше първата червена лампа, която трябваше да ви светне в мрака - от едната ви страна 

стоят няколко планини като Германският институт за инфекциозни заболявания 

"Роберт Кох", американският професор А. Ф., водещите специалисти в Русия и Китай, а от 

другата страна - доцент М... Целият свят обяснява, че това е коронавирус, който протича 

нестандартно, а М. ви казва, че всичко е точно, ние тия работи ги знаем, няма нужда от мерки, 

най-много "да изгорят няколко сухи съчки".  

Вместо да си почине малко след несполучливите прогнози, доцентът отново се активизира  

заедно с останалите вярващи. Сега още по-активно иска да хвърлим маските. Напук на 

препоръките на СЗО и всички национални, европейски и световни терапевтични стандарти, 

М., който по цял ден “лапа маркуча“ (това е загадъчен негов цитат) и разчита единствено на 

чистите си ръце, днес съветва моментално да изхвърлим разните там маски, ръкавици и 

други бошлаф истории.  

Има огромна разлика между М. и другите борци срещу оковите на маските - онези, дето 

смятат, че маската им пречи на свободата на изразяване. В случая имаме позиция не просто на 

учен или шоумен, а позиция на пропагандатор. Нещо като антиваксър, който не се е загрижил 
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само за детето си, а за цялото народонаселение – М. почти ежедневно е в ефир, а като не е,  се 

вози по рейсовете без маска, напук на всякакви предписания, правила, изисквания и т.н. 

Не е само това. В началото на пандемията водачът на сектата обясняваше с право, че е важно да 

се правят тестове, че носителите на ковид не се хващат, защото не се тестваме масово. Днес 

същият твърди, че е абсолютно безсмислено да се тестваме, че ПСР-ите са “трошене на 

пари“.  

VI. МОТИВИ 

 

Анализът на съдържанието показва,  че става дума за авторски текст, който изразява 

авторско критично мнение към разпространени в медиите твърдения, които авторът П. Ц. 

намира опасни.  

 

Няма данни за засягане на доброто име на доцент М., доколкото оценките са в рамките на 

изразяването на лично мнение, базирано на факти – поведението на М., от една страна, и 

източници и авторитетни учени, към които и авторът, и световната общественост имат 

доверие, като Институт Роберт Кох и др. под.  

 

Водещата теза на автора е, че Ние сме общество, което търси дебата, но е много добре поне по 

време на война, на пандемия, на бедствие да не се изпълняват разнопосочни команди. 

 

От гледна точка на обществения интерес това е теза, която може да се подкрепи, не 

изопачава факти и не съдържа невярна информация. Използваните квалификации са 

сатирични, доцент А. М. се представя като ръководител на секта от свои привърженици – 

„сектата на Свети Атанас“. 

 

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. № 07-043/2020 срещу вестник Сега с електронно издание за 

неоснователна по всички разпоредби, чието нарушаване се твърди.   

 

Председател на КЖЕ: 

Нели Огнянова 

 

Изпълнителен директор 

на Фондация “НСЖЕ” 

Адриана Попова 


