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РЕШЕНИЕ 

№ 6 от 15.03.2022 г.  

 

Комисията по журналистическа етика на свое редовно заседание на 15.03.2022 г. в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Нели Огнянова 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

Александър Кашъмов 

Бойко Василев 

Весислава Антонова 

Гена Трайкова 

Даниела Тренчева 

Диляна Илиева 

Илия Вълков 

Ирина Недева 

 

изслуша доклад по жалба  на Н. В. Д. срещу съдържание на сайта на Нова телевизия1,       

публикувано на 24 февруари 2022 г. в рубриката Военната операция в Украйна, с което според 

жалбоподателя е извършено нарушение на Етичния кодекс на българските медии.    

 

Даниела Тренчева не участва в заседанието по тази точка.  

 

I. ПРОЦЕДУРА 

1. Жалба с № 09-008/2022 г. твърди нарушение на Етичния кодекс на българските медии от 

страна на Нова телевизия. 

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 до Нова телевизия. 

4.   По повод жалбата има постъпил    писмен  отговор     в срока, определен в правилника.    

 

II. ЖАЛБА 

„В жалбата се казва, че войната в Украйна е престъпление, не може да бъде наричана ''Военна 

операция'' и това много скоро се надявам да бъде потвърдено и юридически от легитимен 

европейски съд.“ 
                                                           
1  https://nova.bg/groups/view/308/B2BEB5BDBDB082B0-BEBFB580B086B88F-B2-83BA80B0B9BDB0/ 
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Иска се КЖЕ  да постанови нарушение на Етичния кодекс на българските медии, медията да 

публикува/разпространи поправка. 

 

III. РАЗПОРЕДБИ ОТ ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ, ЧИЕТО 

НАРУШАВАНЕ СЕ ТВЪРДИ: 

Твърди се нарушаване на стандартите за точност, личен живот и редакционна независимост.  

 

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

документи, образи и звуци., 1.1.6 При отразяване на спорове ще се стремим да дадем възможност на 

засегнатите страни да изразят своята позиция.,  

2.3.1 Уважаваме неприкосновеността на личния живот на всеки., 2.3.3 Няма да засилваме мъката на 

хората, попаднали в беда или пострадали от престъпление, и ще съобщаваме такива информации със 

съчувствие и сдържаност., 2.3.4 Ще уважаваме желанието на хората да не бъдат безпокоени в скръбта 

си.,  

2.4.1 Ще проявяваме специална отговорност за спазване на правата на децата, включително и правото им 

да бъдат чути., 2.4.2 Няма да се възползваме от тяхната неопитност и доверчивост.,  

3. РЕДАКЦИOННА НЕЗАВИСИМOСТ, 3.1 Няма да се поддаваме на политически или икономически 

натиск или влияния., 3.2 Ясно ще разграничаваме вземането на редакционни решения от търговската 

политика на медията., 3.3 Ясно ще разграничаваме редакционното съдържание от платените 

публикации, рекламните или спонсорираните материали., 3.4 Ние не приемаме каквито и да било 

лични, политически или финансови стимули, които могат да повлияят на нашата способност да 

предоставяме на обществото точна информация., 3.5 Няма да използваме достъпа си до информация 

като средство за лично облагодетелстване, особено по отношение на информация за развитието на 

бизнеса и финансовите пазари., 3.6 Няма да отразяваме събития или теми, в които имаме пряк личен 

интерес, или ще посочим личните си интереси, когато това има отношение към материала. 

 

IV. СТАНОВИЩЕ НА МЕДИЯТА 

Според полученото становище жалбата е неоснователна. В нея се  казва: „Нарочната рубрика на 

сайта nova.bg с актуални новини относно войната в Украйна, първоначално в нощта на събития беше 

озаглавена „Военна операция“, тъй като така е била определена в публичното пространство.“  

 

Веднага след като става ясно, че това не е военна операция, а пълномащабна война, рубриката е 

съответно преименувана.  

 

С оглед гореизложеното, моля да установите, че „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД не е нарушило 

Етичния кодекс на българските медии. 

 

V. ФАКТИ 

Нова телевизия е създала рубрика „Военната операция в Украйна“, която е предмет на жалбата. 

След като военните действия са квалифицирани като война, телевизията съответно е променила 

името на рубриката и в момента то е „Войната в Украйна“. 

 

КЖЕ няма възможност да установи точния момент на преименуването, поради това приема 

казаното от доставчика, че промяната е станала веднага след като става ясно, че се води 

пълномащабна война. 
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VI. МОТИВИ 

Като прецени, че наричането на една пълномащабна война „операция“ не би могла да наруши 

стандартите за защита на личния живот и др. подобни, пледирани от жалбоподателя, КЖЕ се 

съсредоточи върху стандарта за манипулиране  1.1.3 Няма да подвеждаме обществото и ясно ще 

посочваме къде са използвани манипулирани текстове, документи, образи и звуци    и стандарта за 

редакционна независимост 3.1 Няма да се поддаваме на политически или икономически натиск или 

влияния. 

 

Известно е, че има държави, в които е въведено наказателно преследване за използването на 

„война“ като квалификация за военните действия в Украйна – такава държава е Руската 

федерация. Вместо „война“ се използва „специални операции“ и др. под.  Комисията няма данни 

рубриката в първите часове на войната да е била наименувана под влияние на организация, 

държава или лице.  

 

Като взе предвид внесената промяна, КЖЕ няма основание да предполага и намерение за 

манипулиране на общественото мнение чрез избягване на думата „война“. 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. № 09-008/2022 г. срещу Нова телевизия по повод рубрика Военната операция в 

Украйна за неоснователна по    всички пледирани текстове.  

 

Същевременно Комисията споделя убеждението, че езикът е основен фактор за  безпристрастната 

и точна картина на света, която качествената журналистика дължи на хората.  

 

  

Председател на КЖЕ: 

Нели Огнянова 

 

Изпълнителен директор на Фондация “НСЖЕ”: 

Ева Петрова 

 

 

 

 


