До г-н Константин Каменаров
Генерален директор
Българска национална телевизия

До г-жа Уляна Пръмова
Директор Дирекция „Информация“
Българска национална телевизия

До членовете на Управителния съвет
Българска национална телевизия

До членовете на Обществения съвет
Българска национална телевизия

Уважаеми дами и господа,
Обръщаме се към Вас от името на гражданските организации, които представляваме, за
да изразим своето безпокойство във връзка със случилото се с журналиста от БНТ Мария
Чернева.
През последните повече от 10 години всеки един от нас е работил с Мария Чернева и е
разчитал на нейния журналистически професионализъм, обективност, изострени сетива за
социална справедливост, обществен интерес и здрав разум. Стотиците репортажи и
документални филми на Мария, излъчени по Българската национална телевизия, ни помагаха
да се борим за обществено значими каузи и за каузите на нуждаещите се хора в България.
Ето защо сме изключително разтревожени, че в казуса с Обществения съвет на център
„Фонд за лечение на деца“, ръководството на БНТ е взело решение за временно отстраняване
на Мария Чернева от ресора „Здравеопазване“, без да е чута нейната гледна точка и без да е
поискано мнението на останалите членове на Обществения съвет на ЦФЛД, така че решението
да почива на обективна информация.
В тази връзка настояваме ръководството на БНТ да преразгледа своето решение. В
противен случай за нас това ще е знак, че действията Ви са били продуктувани от мотиви, които
нямат нищо общо с професионалните стандарти и отговорна позиция на представляваната от
Вас институция, като са били водени не от търсене на истината и институционален
професионализъм, а от лично отношение и търсене на повод за разчистване на сметки с един
неудобен за Вас журналист.
Очакваме и Вашите извинения към Мария Чернева, на която никой не може да отнеме нито
множеството награди, сред които и „Валя Крушкина“ за социална журналистика, нито
доверието на зрителите.

Подписи:
1. Капка Панайотова, Председател, Център за Независим живот
2. Илияна Николова, Изпълнителен директор, Фондация „Работилница за граждански
инициативи“
3. Красимира Величкова, Директор, Български дарителски форум
4. Д-р Радосвета Стаменкова, Изпълнителен директор, Българска Асоциация по семейно
планиране
5. Професор Ивайло Търнев, Председател, Фондация здравни проблеми на малцинствата
6. Георги Богданов, Изпълнителен директор, Национална мрежа за децата
7. Цецка Караджова, Учредител, Фондация „Светът на Мария“
8. Деян Колев, Изпълнителен директор, Център Амалипе
9. Антоанета Ефтимова, Председател, Национална мрежа на здравните медиатори
10. Миленко Миленков, Председател, Нациоанална мрежа на ромски тудови медиатори
11. Александър Миланов, Изпълнителен директор, Национална асоциация по приемна
грижа
12. Юлия Георгиева, Председател, Център за хуманни политики
13. Симеон Василев, Изпълнителен директор, Фондация ГЛАС-България
14. Лилия Драгоева, Kоординатор, Организационен комитет на София Прайд
15. Пиринка Петрова, Председател, Българско сдружение лимфом
16. Кина Асенова, Председател, Фондация "Болни от астма"
17. Галя Койчева, Председател, Сдружение "Семеен център Мария"
18. Мариана Писарска, Изпълнителен директор, Сдружение „Деца и юноши“
19. Любен Георгиев, Председател, Сдружение Ре-акт
20. Пол Найденов, Съпредседател, Фондация БИЛИТИС
21. Славея Костадинова, Председател, Спина бифида и хидроцефалия-България
22. Анна Любенова, Секретар, Фондация "Инициатива за здраве"
23. Вирджиния Владимирова, журналист, Обществен съвет на Фонд „Валя Крушкина“
24. Алексей Христов, Програмен директор, Американска фондация за България
25. Елица Баракова, Директор, Фондация Бикоуз (Помощ за благотворителността)

