
 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 3/11.01.2022 г. 

 

Комисията по журналистическа етика на свое редовно заседание на 11.01.2022 г. в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Нели Огнянова 

 

ЧЛЕНОВЕ:   Александър Кашъмов 

                                       Бойко Василев 

Весислава Антонова 

Гена Трайкова 

Диляна Илиева 

Даниела Тренчева 

Ирина Недева 

Илия Вълков 

     

изслуша доклада по жалба вх. № 08-067 на Ю.В. срещу емисия на предаването 

“Референдум” на БНТ, излъчена на 19 октомври 2021 г. Комисията констатира следното: 

 

I. ПРОЦЕДУРА: 

1. Жалбата, подадена от Ю.В. е срещу издание на “Референдум” на БНТ, излъчено 

на 19 октомври 2021 г. 

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 БНТ. 

4. По повод на жалбата е постъпил писмен отговор от редакционния екип на 

предаването “Референдум”. 

5. Бойко Василев прави самоотвод по разглеждането на жалбата. 

 

II. ЖАЛБА 

Ю.В. сезира Националния съвет по журналистическа етика заради издание на 

“Референдум”, посветено на най-важното за ковид-кризата, ваксините, ограничителните 

мерки и начина, по който работят те.  

 

Предаването от 19 октомври 2021 г. поставя важни за обществото въпроси:  

• защо сме на последно място по брой ваксинирани в Европа,  

• как науката се бори с фалшивите новини,  

• как да спечелим битката с вируса и да излезем от черните класации и т.н. 

 

В жалбата се твърди, че предаването не е дало възможност за гласуване онлайн. Според 

жалбоподателя дискутираните проблеми са били представени едностранчиво. Ю.В. 
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уточнява, че е звънял 4 пъти на редакционните телефони на БНТ, за да попита къде може 

да гласува. В заключение жалбоподателят твърди, че “това не бе РЕФЕРЕНДУМ, а 

ПРОПАГАНДА” и допълва, че представената гледна точка е била “една единствена”. 

 

III. НОРМИ 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.,  

1.1.3 Няма да подвеждаме обществото и ясно ще посочваме къде са използвани манипулирани 

текстове, документи, образи и звуци.,  

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. 

 

IV. СТАНОВИЩЕ НА ОТВЕТНАТА СТРАНА 

Във Фондация “Национален съвет за журналистическа етика” е постъпило становище 

на ответната страна – редакционният екип на предаването “Референдум” в предвидения 

срок. 

 

В становището журналистите заявяват, че темата на предаването не е била „за“ и 

„против“ ваксините. От екипа информират, че това издание на “Референдум” е 

излъчено “часове след обявяването на новите мерки за неразпространение на вируса” и 

в дискусията са били засегнати различни елементи от тези нови мерки, както и темите 

за ваксинацията, наличието на антитела, доверието към експерти и други.  

 

От екипа уточняват, че в предаването никога не се е гласувало по електронен път. То има 

социологическа извадка, подбрана съгласно всички принципи на социологическо 

допитване и се извършва чрез метода телефонно прозвъняване от агенция „Алфа 

рисърч“. 

 

В дискусията през цялото време се задават въпроси на зрители, публикувани във 

Фейсбук страницата на предаването, припомнят от “Референдум”. И добавят още: 

“Такива въпроси бяха зададени и в това издание на предаването – в почти всички случаи 

това бяха критични към предприетите (от властите) действия”.  

 

В заключение редакционният екип подчертава, че “последователно спазва етичните и 

морални норми в професията, не приема тенденциозни упреци за качеството на своята 

работа и ги смята за клевети и лични нападки, далеч от правото на свободно слово”.  

 

V. ФАКТИ 

Темата за ваксините от началото на пандемията силно поляризира българското 

общество. В морето от опасна дезинформация една от основните функции на 

обществената телевизия е да информира хората по важни за обществото проблеми, 

какъвто безспорно е корона-кризата.   

 

Предаването “Референдум”, излъчено на 19 октомври 2021 г., поставя важни въпроси:  
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• закъснялата ваксинация,  

• фалшивите новини,  

• ограничителни мерки, 

• зелени сертификати.  

 

В дискусията участват:  

• проф. М. K. – съветник на министъра на здравеопазването,  

• проф. Г. M. – председател на Българското научно дружество по фармация,  

• доц. Л. H.-Г. – вирусолог – НЦЗПБ,  

• доц. Н. Д. - социален психолог,  

• П. В. – старши изследовател в социологическа агенция Алфа Рисърч. 

 

VI. МОТИВИ 

Както КЖЕ вече е имала възможност да посочи, в условия на обществени кризи 

обществените медии следва да се стремят да отстояват още по-силно своята отговорна 

мисия пред българските граждани – не само да предоставят 

различни мнения и гледни точки по актуални обществено значими теми, но и да 

предоставят точна и проверена информация, както и да търсят оценки от авторитети с 

доказана експертност (Решение 14/2021 г.). 

 

КЖЕ подчертава значението на ролята на водещия, който трябва не само да дава свобода 

на изразяване на мнения и позиции, но и да не допуска безкритично непроверени и 

потенциално рискови твърдения и предположения да се разпространяват – особено от 

ефира на обществената телевизия. Водещият не бива да бъде пасивен или дори 

толерантен към подобни твърдения, изложени от неговите събеседници, а напротив – 

когато е необходимо за защита на обществения интерес и предпазване на 

обществеността от заблуждаване, следва да представя подобни тези в дискусионен план 

и с необходимата  дистанция. В случая тези стандарти са спазени. Селекцията на гостите  

гарантира както определено ниво на експертност по проблематиката, така и достатъчни 

на брой и разнообразни гледни точки към поставените проблеми. 

 

В дискусията присъстват и въпросите на зрителите (през фейсбук страницата на 

предаването), както е традиция в ефира на „Референдум“ през последните 11 години. В 

предаването звучат доста критични зрителски въпроси по отношение на предприетите 

мерки. Плурализмът на гледните точки е подсигурен както чрез зрителите и техните 

коментари и въпроси, така и през споделените от гостите в студиото мнения по 

разгледаните в предаването теми. Регламентът на предаването ясно посочва какви са 

ангажиментите на Алфа рисърч по отношение социологическото допитване, неговата 

извадката и т.н.  

 

РЕШЕНИЕ: 

КЖЕ  счита, че предаването “Референдум” на БНТ, излъчено на 19 октомври 2021 г., не 

нарушава принципите за точност и достоверност на информацията, залегнали в 

Етичния кодекс на българските медии.  
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Комисията за журналистическа етика вече е имала възможност да изрази становището 

си1, че „критичната ситуация, в която се намира българското общество, ни връща към 

въпроса за целите и мисията на журналиста днес. Журналистът информира, разказва, 

разкрива, обяснява. Това се очаква от медиите  и днес, когато истината спасява животи.“ 

 

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 НСЖЕ 

Ева Петрова 

 

 

 
1 https://mediaethics-bg.org/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%89%d0%b5-
%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be-
%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-
%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81/ 
 

https://mediaethics-bg.org/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%89%d0%b5-%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81/
https://mediaethics-bg.org/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%89%d0%b5-%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81/
https://mediaethics-bg.org/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%89%d0%b5-%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81/
https://mediaethics-bg.org/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%89%d0%b5-%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81/

