
 РЕШЕНИЕ 

№ 43/01.12.2021 г.  

 

Комисията по журналистическа етика на свое редовно заседание на  01.12.2021 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. № 08-054   за публикация в електронното издание  Труд   със заглавие:   

„Пета ковид вълна в Испания, масово умират ваксинирани“ от 23 август 2021 г., в която  според 

жалбоподателя   е извършено нарушение на Етичния кодекс на българските медии. 

 

I.  ПРОЦЕДУРА 

 

1.Жалбата се отнася  до нарушение на Етичния кодекс на българските медии, осъществено с 

посочените публикации. 

 

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 

 

 Заглавието на статията е изключително подвеждащо, не е цитиран правилно източникът. В 

оригиналната статия на Ел Паис се казва, че без ваксините в страната е щяло да има масово смъртни 

случаи. В-К Труд представят информацията като “масово умират ваксинирани” . От статията става 

ясно, че умират хора от трета възраст с тежки заболявания, които в Испания са 100% ваксинирани.  

 

Липсва приложено копие на публикацията. 

     



Иска се КЖЕ да установи нарушението,  да изиска  публикуване на вярната информация и 

извинение.   

  

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., 

 1.3.1 Ще се стремим да проверяваме информацията преди нейното публикуване, като търсим и 

използваме различни източници, и доколкото е възможно ще посочваме нейния произход. 

 

  

IV. СТАНОВИЩЕ НА ОТВЕТНАТА СТРАНА 

 

Не са предоставени становища. 

 

V. ФАКТИ 

 

По жалба 08- 071 става дума за публикация  в електронното издание Труд от 23 август 2021 г. Тя се 

позовава на испанската медия Ел паис, публикация в която    е преведена и публикувана в български 

медии. Преводът води до различни по насоченост публикации. 

 

Някои медии съвсем коректно информират мнението на испанската страна, посочена и от 

жалбоподателя, че без ваксини положението в Испания би било много тежко. Други медии 

поставят посоченото подвеждащо заглавие, според които ваксинираните масово умират. 

 

Групата за проверка на фактите на Агенция Франс Прес публикува съобщение под заглавие „Не, El 

Pais не е писал, че ваксинирани масово умират в Испания“1.  Според анализа „Най-ранната версия 

на подвеждащия превод, която Proveri.AFP откри, е публикувана сутринта на 23 август на сайта на 

информационна агенция "Фокус". Около 20 минути по-късно преводът се появява и сайта на вестник 

"Труд".  Социалната мрежа Фейсбук  на това основание  сваля публикациите с въпросната „новина“ 

и означава причината като False Information.  

 

Освен в съобщението на AFP, в  интернет присъстват множество изображения на публикацията в 

Труд.  

 

Към момента статията в електронното издание на Труд е коригирана в съответствие със 

съобщението на Ел паис. Оригиналната публикация не може да се намери на адреса в електронното 

издание Труд, но могат да се видят кометантари на потребители, от които е видно, че заглавието на 

статията е било променено. Публикацията продължава да присъства и да се коментира в интернет. 

С нейна помощ хора с позиции против ваксинирането като доц. М., който е споделил 

публикацията в профила си във фейсбук, продължават антиваксърска агитация в противоречие 

със заключенията, до които е достигнала науката.  

 

                                                
1 На адрес https://proveri.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9LQ4MG-1  

https://perma.cc/SDK5-MUCU
https://perma.cc/SDK5-MUCU
https://perma.cc/TXL6-L9ZR
https://proveri.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9LQ4MG-1


VI. МОТИВИ 

 

 Тази публикация в електронното издание trud.bg показва как работи онлайн 

дезинформацията по темата „ваксиниране“.   

 

Комисията призовава редакционната колегия на Труд към по-голяма прецизност при 

преводите, дори когато са от източници, на които по начало може да се има доверие.  КЖЕ 

обръща внимание върху отговорността на журналистиката за общественото здраве и 

живота на хората. Жалбата е основателна по т. 1.1.1.   Ще предоставяме на обществото точна 

и проверена информация и няма преднамерено да скриваме или изопачаваме факти, и т.  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. 

 

Комисията не може да вземе отношение по причините за публикацията – дали това  се  

дължи на лош превод от испански език или на предумишлено действие за пропаганда на 

антиваксърски позиции. КЖЕ намира жалбата за неоснователна по т. 1.1.2. Няма да 

публикуваме информация, за която знаем, че е невярна. 

 

КЖЕ оценява като положителен факта, че дезинформацията е свалена от самия сайт на 

Труд, но не може да пренебрегне дългосрочните резултати от продължаващото 

разпространение на препечатвания и споделян материал, въпреки важната и навременна 

намеса на проверяващите фактите в AFP. 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Като взе предвид изложеното, КЖЕ  намира жалбата  за  основателна по т.т. 1.1.1. и 1.3.1. и  

неоснователна по  т.1.1.2.  

  

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                                                                                                   


