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РЕШЕНИЕ 

№ 45/01.12.2021 г. 

 

Комисията по журналистическа етика на свое редовно заседание на 01.12.2021 г. в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Нели Огнянова 

 

ЧЛЕНОВЕ:   

Весислава Антонова  

Бойко Василев 

Илия Вълков  

Диляна Илиева 

Даниела Тренчева 

Гена Трайкова 

Ирина Недева 

Александър Кашъмов 

 

изслуша доклад по сигнал с вх. № 08–057/07.09.2021, по препратен от Съвета за електронни 

медии Сигнал на Ж.Г във връзка с материал, излъчен по Алфа ТВ на 25.07.2021г. от 21:22ч. и 

препечатан в различни и много на брой интернет сайтове, представляващ интервю с проф. 

Ч. H. със заглавие «Гарантирам ви, че до 2025 всички COVID ваксинирани ще умрат!». Според 

жалбоподателя интервюто всява паника и дезинформация особено сред по-възрастните. 

СЕМ препраща със становище че е налице нарушение на чл.1, а именно «1. Предоставяне 

на достоверна информация на обществото».  

 

I. ПРОЦЕДУРА 

1. Сигналът, заведен с вх. № 08–057/07.09.2021, се отнася до нарушения на Етичния кодекс на 

българските медии, осъществено чрез видео в телевизионна програма н телевизия Алфа ТВ. 

2. Жалбата е допустима по смисъла на чл.7 и чл.8 от Правилника за дейността  на Комисията 

по журналистическа етика. 

3. Във връзка с чл. 10, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за журналистическа 

етика, е потърсено становище на доставчика. 

 

4. По повод жалбата не е постъпило писмено становище от Алфа ТВ в срока, определен в 

Правилника. 

 

II. ЖАЛБА 

 



  

В жалбата си Ж.Г твърди, че на 21.07 и 22.07 е излъчен материал по Алфа ТВ, представляващ 

интервю с д-р Ч. Х. със заглавие «Гарантирам ви, че до 2025 всички COVID ваксинирани ще 

умрат!». Този материал всява паника и дезинформация сред населението. 

 

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. 

 

IV. СТАНОВИЩЕ НА ОТВЕТНАТА СТРАНА 

 

Не е представено становище на отсрещната страна. 

    

V. ФАКТИ 

 

На фона на интервю с д-р Ч. Х., доктор по медицина в Британска Колумбия е преразказано 

е самото интервю, като Алфа ТВ се позовава на това , че е напечатано в Thebulgariantimes. 

Според д-р Х. ваксинираните са „ходещи трупове“. Според него при всички пациенти се 

наблюдава един проблем – техните капиляри са запушени, което ще доведе до сериозно 

сърдечно-съдово събитие. „След няколко кратки години поне 60% от ваксинираните ще 

имат кръвни съсиреци и това ще ги изпрати под земята“. Посочва се, че „Поставените с 

ваксина протеини се вграждат в кръвоносните съдове и това ще доведе до кръвни съсиреци, 

които не могат да се открият с обикновен скенер“. Също така „единствения начин да се 

открият е с кръвния тест DIMER“. Твърди че „кръвните съсиреци са много опасни за живота. 

Ако засегнат мозъка, сърцето или белите дробове, щетите стават непоправими.“ Накрая д- 

р Х. твърди, че няма идея „защо са направили ваксини, които вместо да спасяват животи ги 

унищожават“. „Който се е ваксинирал с тези Ковид ваксини няма да доживее до старини. 

Нещо повече, няма да изкара дори до края на десетилетието. Истината е че при по-голямата 

част от хората смъртта ще настъпи много бързо и неусетно, а останалите ще имат страшни 

здравословни проблеми и в крайна сметка също ще умрат“. 

   

VI. МОТИВИ 

 

Комисията за журналистическа етика вече е имала възможност да обърне в своите решения 

внимание върху факта, че в епидемична обстановка медиите носят особена отговорност за 

разпространяваната от тях информация за противодействие на епидемията, поради 

предмета на информацията, свързан пряко с опазването на човешкото здраве и живот.  

 

Те дължат изключително внимание към всички компоненти на новинарството: изборът на 

източници на информация, актуалност, пълнота и точност на данните и др.  

 



  

КЖЕ потвърждава отново, че отговорната журналистика, поставя високи изисквания към 

достоверността на изнесеното – и най-високи стандарти се изискват, когато става дума за 

общественото здраве. В случая стандартите не са спазени и КЖЕ намира жалба с вх. No 08–

057/2021 по повод предаване на Алфа ТВ за основателна:  констатира нарушение на Етичния 

кодекс на българските медии по т. 1. Предoставяне на дoстoверна инфoрмация на oбществoтo, 

1.1 Точност, 1.1.1 Ще предоставяме на обществото точна и проверена информация и няма 

преднамерено да скриваме или изопачаваме факти. 

 

Според КЖЕ в конкретния случай медията изнася информация, за която се знае, че е 

невярна. Има изключително много научни изследвания на ваксините, които са доказали 

тяхното действие и влиянието върху човешкия организъм. Журналистиката следва да дава 

трибуна единствено на доказаните факти. Професионалният подход при избора на 

материал не следва да търси сензацията и да не предоставя трибуна на конспиративните 

теории. Следователно налице е нарушение по т. 1.1.2. Няма да публикуваме  информация, за 

която знаем, че е невярна. 

 

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: 

 

Намира жалба с вх. № 08–057/2021 срещу Алфа ТВ за основателна и намира нарушение на 

т. 1. Предoставяне на дoстoверна инфoрмация на oбществoтo, 1.1 Точност, 1.1.1 Ще 

предоставяме на обществото точна и проверена информация и няма преднамерено да скриваме 

или изопачаваме факти от Етичния кодекс и 1.1.2. Няма да публикуваме  информация, за която 

знаем, че е невярна. 

 

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 

 

 

 

 


