РЕШЕНИЕ
№ 34/29.09.2021 г.

Комисията по журналистическа етика на свое редовно заседание на 29.09.2021 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 вх. № 08 - 037/2021 г. по повод предаването Здравей, България по Нова
Телевизия на 12 април 2021 г., в което според жалбоподателя е извършено нарушение на Етичния
кодекс на българските медии.
Даниела Тренчева не участва в разглеждането на преписката.
I. ПРОЦЕДУРА
1.Жалбата се отнася до нарушение на Етичния кодекс на българските медии.
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 се твърди, че на 12.04.2021 г. в 7,49 ч. в предаването Здравей, България по Нова Телевизия е
излъчен репортаж „за баща ми И. П., в който уронва човешкото му достойнство чрез клевети и

неверни твърдения. На молбата ми (в телефонен разговор на 15.04.21 г. с г-жа Д.) да ми бъде
предоставено правото на отговор по темата, ми беше отказано с аргумента, че не съм спазил 7дневния срок (в писмен вид, след няколко разговора по телефона!!!).“
Накратко, твърди се непредоставено право на отговор, поради което „е представена само едната
страна на монетата“.
III. РАЗПОРЕДБИ ОТ ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ, ЧИЕТО
НАРУШАВАНЕ СЕ ТВЪРДИ:
1.2.2 Ще предоставяме право на отговор на лица и организации, засегнати пряко от неточни или
подвеждащи публикации.
IV. СТАНОВИЩЕ НА ОТВЕТНАТА СТРАНА
Нова телевизия предоставя следното становище: Жалбата е неоснователна и като такава следва да
бъде оставена без уважение. Съгласно чл. 18 от Закона за радиото и телевизията лица и държавни
и общински органи, засегнати в линейни медийни услуги, в които не са участвали лично или чрез
свой представител, имат право на отговор, като в искането следва са бъдат посочени оспорваните
твърдения, както и самият отговор. Правото на отговор се упражнява в 7-дневен срок от излъчване
на съответното предаване.
В случая има искане за упражняване на право на отговор по повод материал, излъчен на 12.04.2021
г. Искането, обаче, е подадено едва на 21.04.2021 г. и като такова е просрочено.
В пълно съответствие със закона „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД е уведомило г-н П., че искането
му е просрочено и като такова не следва да бъде уважено.
Освен това, подаденото искане не съответства и на останалите законови изисквания за упражняване
правото на отговор, а именно: не са изяснени оспорените твърдения, както и текстът на самия
отговор, който да бъде прочетен.
Доколкото искането за право на отговор не отговаря на законовите изисквания, то с отказа да бъде
уважено „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД не е нарушило Закона за радиото и телевизията, а оттам
не е нарушило и Етичния кодекс.
С оглед горното, моля да установите, че „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД не е нарушило Етичния
кодекс на българските медии.“
V. ФАКТИ
Зрител на Нова телевизия има претенции към съдържанието на сутрешния блок, който според
него не е коректен към фактите.
Поискал е упражняване на право на отговор в съответствие със Закона за радиото и телевизията,
но такова не е било предоставено поради просрочване.

VI. МОТИВИ
КЖЕ разгледа жалбата, фактите по случая и постъпилото становище от доставчика.
Установено е, че искането на жалбоподателя не отговаря на императивни изисквания на закона.
Искането до доставчика не е подадено в предвидения в закона срок, поради което отказът на
доставчика е основателен.
РЕШЕНИЕ:
Като взе предвид изложеното, КЖЕ намира жалбата за неоснователна.
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 :
Ева Петрова

,

