
Уважаеми членове на СЕМ, журналисти, контролни органи, 

Kъм вас се обръща един от голяма група загрижени, мислещи граждани, който е силно 

притеснен от излъчваните материали в електронните медии. Все по видно става, че 

журналистиката към настоящия момент избягва да изпълнява своята основна функция 

– да поднася на разбираем език и по достъпен начин вярна информация. Прави 

впечатление, че журналистическите стандарти сякаш са изчезнали и вече никой не си 

прави труда да проверява достоверността и произхода на споделяната информация. 

Резултатите от този маниер на работа са видими и силнo притеснителни. Хората 

попиват излъчената информация без да се запитат дали е истина, което понякога 

може да причини масова паника, а дори  и неприятни последици за човешкото здраве. 

До подобни заключения са стигнали и някои обширни проучвания. 

Настоящият сигнал към Вас касае едно от изключително популярните предавания в 

ефира на Нова телевизия – „На кафе“ с водещ Гала, което се излъчва всеки делничен 

ден в сутрешния период между 9:30 до 11:30 часа. Редовно във въпросното предаване 

се обсъждат абсурдни теми, дават се опасни съвети, а децата дори стават свидетели 

на грозни сцени. Тук е редно да се запитаме - носят ли някаква социална отговорност 

електронните медии, чиито послания достигат до огромна част от населението? 

Трябва ли предаванията и водещите да спазват социално отговорно поведение и да 

внимават какви послания и съвети излъчват, за да не застрашават живота и здравето 

на хората? 

Днес 8 декември 2016 г. в ефира на Нова телевизия, в предаването на „Кафе“ бе 

излъчено обширно интервю с чуждестранен лекар, чиито квалификация и легитимност 

са под въпрос. Епизодът имаше по-скоро рекламен характер – реклама на  книга, чиято 

авторка е гостуващата лекарка. Бяха изказани редица притеснителни тези – храната 

може да лекува аутизъм и различни психиатрични разстройства. Друг съвет, изказан 

в предаването - трябва да се пие непастьоризирано мляко, защото в него не се 

развиват салмонелни бактерии, а пастьоризираното мляко е опасно. Редно е 

контролните органи да се запитат какво би станало, ако част от огромната 

аудитория на Нова телевизия повярва сляпо на съветите в „На кафе“. Консумацията 

на сурово, непастьоризирано мляко е изключително опасна. Млякото може да бъде 

контаминирано с изключително опасни бактерии от сем. Enterobacteriaceae, 

включително и споменатият представител Салмонела, както и бактерии, които 

причиняват туберкулоза. Това често се случва при лоши хигиенни условия по време на 

млекодобив. Подобни необмислени съвети могат да са причина за поява на епидемия от 

хранителни инфекции и интоксикации. Редно е компетентните лица да обяснят на 

водещата и продуцентите, че не бива да извършват подобни необмислени действия от 

телевизионния ефир. 

На 11 април 2016 г. година бе излъчен епизод, в който добре беше обяснено как да 

лекуваме в домашни условия всички заболявания чрез „ток от електропреносната 

мрежа“ (vbox7.com/play:fa24a98873). Лектор бе жена на име Кармен, която дори на 

живо в предаването демонстрира как това се осъществява върху момиче, което на 

външен вид приличаше на дете. Подобна демонстрация може да вдъхнови част от 

зрителите да приложат лечение чрез електричество върху себе си или децата си, което 

би завършило с тежки последствия за практикуващите, а дори е възможен и летален 

изход. Подобни демонстрации в ефир са недопустими! 



На 11 и 29 януари 2016 г. бяха излъчени два обширни репортажа, в които бе добре 

разяснено защо хората трябва да консумират урина. Тук трябва да се подчертае, че 

това е практика на алтернативната медицина, за която не е доказано, че може да 

лекува каквито и да е заболявания. Има риск зрители да повярват в този неизпитан 

метод и да загърбят конвенционалните методи за лечение. Освен това урината не е 

стерилен телесен флуид (д-р Мария Папазова препоръчва тя да се консумира прясно, 

без термично третиране), което означава, че наличните микроорганизми в нея 

представляват опасност за човешкото здраве. 

Всички тези споменати примери, както и много други, са в остър сблъсък с член 169 от 

„Закон за здравето“ – „Забраняват се всички форми на реклама на 

неконвенционални методи, включително свързването им с дейности по 

профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация.“ 

Притеснително е и че често в толкова ранни часове сценаристите и водещите си 

позволяват да коментират теми на сексуална тематика с множество нецензурни 

изрази, а понякога правят и неприлични демонстрации. Макар да се очаква, че децата 

са заети с образователни дейности, всички са длъжни да спазват някакво 

благоприличие и етика. 

Аз и много други хора считаме, че е нужно да се наложат мерки за корекция на тази и 

подобни продукции. Трябва да стане ясно, че демонстрирането на съмнителни 

практики и даване на опасни съвети може да завърши с тежки инциденти, ако част 

от зрителите повярват на всяка от изречените думи. 

Искрено се надяваме, че ще проверите този сигнал и посочените пример, а при 

установено от вас нарушение ще предприемете нужните мерки. Тъй като този сигнал 

има характер на отворено писмо, което ще е достъпно за голяма аудитория хора, ще 

очаквам отговор, който ще бъде споделен с обществото. 
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