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1. ЗА ПРОЕКТА 
 
1.1 . ПРЕГЛЕД НА ПРОЕКТА 

 
Мониторингът на медийния плурализъм (MMП) е изследователски инструмент, предназначен да 
идентифицира потенциалните рискове за медийния плурализъм в държавите членки на 
Европейския съюз (ЕС). Настоящият доклад е изготвен в хода на второто общоевропейско 
приложение на MMП, извършено през 2017 г. Проектът е осъществен в 28-те страни членки на ЕС, 
както и в Сърбия, Бивша югославска република Македония и Турция с подкрепата на субсидия, 
предоставена от ЕС на Центъра за медиен плурализъм и свобода на медиите (ЦМПСМ) към 
Европейския университетски институт (Флоренция). 
 

 
1.2 . МЕТОДОЛОГИЧЕСКА БЕЛЕЖКА  

 
ЦМПСМ си партнира с опитни и независими изследователи от отделните страни, които извършват 
събирането на данните и изготвят докладите. В случаите с Малта и Италия събирането на данни 
се извършва централизирано от екипа на ЦМПСМ. Изследването се базира на стандартизиран 
въпросник и насоки за прилагане, които са разработени от ЦМПСМ. Информацията е събрана в 
периода между юни и декември 2017 г.  
 
В България ЦМПСМ си партнира с фондация „Медийна демокрация”, която събра данните, 
коментира отделните индикатори във въпросника и интервюира подходящи експерти. Числената 
стойност на конкретните рискове за медийния плурализъм е калкулирана от ЦМПСМ съгласно 
алгоритъм, разработен от самия Център. Националният доклад бе разгледан от екипа на ЦМПСМ. 
Освен това, за да се гарантират точни и надеждни резултати, група от национални експерти във 
всяка страна прегледа отговорите на някои въпроси с подчертано оценъчен характер (виж 
Приложение 2 за списък на експертите).  
 
Рисковете за медийния плурализъм се разглеждат в четири основни тематични области, за които 
се счита, че покриват основните зони на риск за медийния плурализъм и свобода на медиите: 
основна защита, пазарен плурализъм, политическа независимост и социално включване. 
Резултатите се основават въз основа на оценка на поредица от показатели за всяка тематична 
област: 
 
 

О сно вна защи та  Пазарен  плурализъм  Пол итичес ка  
незав иси мос т  

Соц иално включ ван е  

Защита на свободата на 
изразяване 

Прозрачност на 
медийната собственост 

Политически контрол 
върху медиите 

Достъп на малцинствата 
до медии 

Защита на правото на 
информация 

Концентрация на 
собствеността на 
медиите (хоризонтална) 

Редакционна 
автономност 
 
 

Достъп на 
регионалните/мест-ните 
общности до медии; 
общностни медии 

Журналистическата 
професия, стандарти и 
защита 

Крос-медийна 
концентрация на 
собствеността и 
прилагане на 
принципите на 
конкуренцията 

Медии и демократичен 
изборен процес 

Достъп на хората с 
увреждания до медии 
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Независимост и 
ефективност на 
медийния регулатор  

Търговско влияние и 
влияние на 
собствениците върху 
редакционното 
съдържание 

Държавно регулиране на 
ресурси и подкрепа за 
медийния сектор 

Достъп на жените до 
медии 
 

Обхват на 
традиционните медии и 
достъп до интернет  

Медийна 
жизнеспособност  
 
 

Независимост на 
управлението и 
финансирането на 
обществените медии 

Медийна грамотност 
 
 

 
 
Резултатите за всяка тематична област и индикатор са представени по скала от 0 до 100%. 
Стойност между 0 и 33% се приема за нисък риск, между 34 и 66% се свързва със среден риск, а 
между 67 и 100% – с висок риск. При изчисляването на риска на индикаторите стойности 0 по 
подразбиране са отчетени като 3%, а стойности 100 – като 97%, за да се избегне оценка на пълно 
отсъствие на риск или на крайно висок риск. За повече информация относно методологията на 
ММП виж доклада на ЦМПСМ “Monitoring Media Pluralism in Europe: Application of the Media 
Pluralism Monitor 2016 in EU-28, Montenegro and Turkey” (http://cadmus.eui.eu//handle/1814/46786). 
 
 
Отговорности: Съдържанието на настоящия доклад не отразява непременно гледните точки на 
ЦМПСМ или на ЕК. Текстът представя позициите на националния екип, който е събрал данните и е 
изготвил доклада. Поради актуализации и прецизации във въпросника, резултатите от MМП2017 
може да не са напълно съпоставими с тези от ММП2016. За повече подробности вижте доклада на 
ЦМПСМ за ММП2017 (http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/). 
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2. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Общият брой на населението на България е 7 101 859 души (декември 2016 г.).1 Според 
последното национално преброяване (2011 г.) българската етническа група обхваща 84,8% от 
населението. Турската етническа група е втората по големина с 8,8%. Групата на ромите е трета и 
възлиза на 4,9%. Грамотността сред възрастното население достига 98,4%.2  Българският е 
майчин език на 85,2% от населението, турският – на 9,1%, ромският –  на 4,2%.3  
 
Икономическата ситуация е относително стабилна, но на ниско ниво. През 2016 г., както и в 
предишни години, България е държавата членка с най-нисък БВП на глава от населението, 
възлизащ на 51% под средната стойност за ЕС.4 България остава най-бедната страна в ЕС, макар 
нивото на безработицата да е 6.1% (декември 2017), което е под средното за ЕС-28 (7,3%).5 
Икономиката е изправена пред много сериозни проблеми, включително корупция – индексът за 
възприятие на корупцията поставя България на 71 място от 180 държави (2017 г.).6 
 
През април 2017 г. мощната дясноцентристка партия ГЕРБ, която спечели парламентарните 
избори на 26 март, подписа коалиционно споразумение да управлява страната с Обединени 
патриоти, съюз на три националистически партии (ВМРО-БНД, НФСБ и Атака). Участието на 
крайно националистически партии в правителството е източник на постоянна нестабилност. 
Опозицията е слаба и неконсолидирана. Политическият процес се характеризира с множество 
скандали и словесни атаки. На този фон много медии (онлайн медии, таблоидни вестници, 
партийни телевизии, социални мрежи) допринасят за ескалация на поляризацията в обществото 
чрез често използване на език на омраза и крайни възгледи, близки до расизма и ксенофобията.  
 
Медийният пазар е разнообразен, но все още силно зависим от политически и икономически 
влияния. Общият брой на вестниците през 2016 г. е 262 (всекидневниците са 44).7 Регистрираните 
телевизионни оператори са 121. Радио операторите са 84.8 Общите приходи на телевизионните и 
радио оператори са съответно 419 248 хил. лв. и 68 787 хил. лв., което е показателно за цялостния 
спад в общите приходи в двата сектора.9 Според други данни инвестициите в реклама през 2016 г. 
са 1,5 млрд. лв. на брутна база, което представлява увеличение от 7% в сравнение с 2015 г., 
заедно с ръст на брутните рекламни бюджети в четири сектора: интернет (увеличение с 18,1% 
през 2016 г. спрямо предходната година), външна реклама (увеличение с 5,8%), радио 

                                                        
1 Виж: http://www.nsi.bg/en/content/6704/population-districts-municipalities-place-residence-and-sex (посетен: 29 януари 
2018). 
2 Виж: http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/adult-and-youth-literacy-national-regional-and-global-trends-
1985-2015- en_0.pdf (посетен: 30 януари 2018).  
3 Виж: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Census2011final.pdf (посетен: 29 януари 2018). 
4 Виж: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/GDP_per_capita,_consumption_per_capita_and_price_level_indices (посетен: 1 февруари 2018).  
5 Виж: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/File:Unemployment_rates,_seasonally_adjusted,_December_2017_(%25)_F2.png (посетен: 8 
февруари 2018).  
6 Виж: https://www.transparency.org/country/BGR (посетен: 1 февруари 2018).  
7 Виж: http://www.nsi.bg/en/content/4577/issued-newspapers-periodicity (посетен: 29 януари 2018). 
8 Виж: http://www.nsi.bg/en/content/4631/tv-operators (посетен: 29 януари 2018) и http://www.nsi.bg/en/content/4621/radio-
operators (посетен: 29 януари 2018).  
9 Виж: http://www.nsi.bg/en/content/4635/revenue-and-expenditure-tv-operators (посетен: 29 януари 2018) и 
http://www.nsi.bg/en/content/4625/revenue-and-expenditure-radio-operators (посетен: 29 януари 2018).   
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(увеличение с 2%) и телевизия (увеличение с 14-18%). Брутните рекламни бюджети в печатни 
медии значително намаляват (намаление с 35% през 2016 г. в сравнение с 2015 г.).10 
 
През 2017 г. 63,7% от домакинствата имат достъп до интернет у дома (ръст от 3,8% в сравнение с 
предходната година). Относителният дял на домакинствата, използващи широколентова интернет 
връзка, е 66,9% (99,4% от имащите достъп до интернет).11 
 
През 2017 г. световният индекс на „Репортери без граници” за свободата на пресата поставя 
България на 109-то място сред 180 наблюдавани страни (последно място в ЕС).12 В класацията на 
„Фрийдъм Хаус” за свободата на пресата през 2016 г. България заема 78-о място сред 195 
държави и територии.13 „Фрийдъм Хаус” определя българските медии като „частично свободни”. 
Индексът на медийна устойчивост на IREX (2017) показва, че през 2016 г. е имало увеличение на 
престъпленията срещу журналисти, включително атаки, свързани с насилие.14 Индексът 
„Картографиране на медийната свобода” отчита 13 случая на заплахи и натиск, включително 
физически атаки, насочени срещу български журналисти (от май 2014 г. до октомври 2017 г.).15 
Български неправителствени организации (Асоциацията на европейските журналисти – България, 
фондация „Медийна демокрация” и др.) открояват редица актуални негативни тенденции: намеса 
на собственици, рекламодатели, държавни органи и политици в работата на медиите, 
разпространение на автоцензурата, влошаване на условията на труд на работещите в медии и др. 

 

                                                        
10 Виж: 
https://www.capital.bg/biznes/media_i_reklama/2017/06/19/2992040_brutniiat_reklamen_pazar_prez_2016_g_e_15_mlrd_lev
a_no/ (посетен: 2 февруари 2018). 
11 http://www.nsi.bg/en/content/6099/households-who-have-internet-access-home и 
http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/ICT_hh2017_en_ZW9AP4W.pdf (посетен: 29 януари 2018). 
12 Виж: https://rsf.org/en/ranking (посетен: 19 февруари 2018).  
13 Виж: https://freedomhouse.org/sites/default/files/FH_FTOP_2016Report_Final_04232016.pdf (посетен: 12 февруари 
2018).  
14 Виж: https://www.irex.org/sites/default/files/pdf/media-sustainability-index-europe-eurasia-2017-bulgaria.pdf (посетен: 17 
януари 2018). 
15 Виж: https://mappingmediafreedom.org/#/ (посетен: 31 октомври 2017).  
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3. РЕЗУЛТАТИ ОТ СЪБИРАНЕТО НА ДАННИТЕ:  
ОЦЕНКА НА РИСКОВЕТЕ ЗА МЕДИЙНИЯ ПЛУРАЛИЗЪМ 
 
 
Високи рискове за плурализма на българските медии бяха открити предимно в областите 
„Социално включване” (73%) и „Пазарен плурализъм” (71%). Три от индикаторите в „Социално 
включване” насочват към висок риск: „Медийна грамотност” (92%), „Достъп на жени до медии” 
(79%) и „Достъп на регионалните/местните общности до медии; общностни медии” (75%). Три от 
индикаторите в област „Пазарен плурализъм” отбелязват особено висок риск: „Концентрация на 
собствеността на медиите (хоризонтална)“ (96%), „Търговско влияние и влияние на собствениците 
върху редакционното съдържание” (92%) и „Крос-медийна концентрация на собствеността и 
прилагане на принципите на конкуренцията” (88%).  
 
Значителни рискове за плурализма на медиите в България са идентифицирани също така в 
тематичната област „Политическа независимост”. Три индикатора в рамките на домейна се 
свързват с висок риск: „Държавно регулиране на ресурси и подкрепа за медийния сектор” (97%), 
„Политическа независимост на медиите” (75%) и „Независимост на управлението и финансирането 
на обществените медии” (67%). 
 
Областта „Основна защита” представя нисък до среден риск. Основните проблеми тук са 
идентифицирани в рамките на индикаторите „Обхват на традиционните медии и достъп до 
интернет” (63%) и „Защита на правото на информация” (50%). 
 
В обобщение на резултатите от изследването, четирите основни бариери пред медийния 
плурализъм в България препращат към начина на разпределяне на държавната реклама, 
концентрацията на собствеността, намесите в редакционното съдържание и състоянието на 
медийната грамотност. 
 
Два индикатора се открояват като свързани с нисък риск: „Медии и демократичен изборен процес“ 
(13%) и „Независимост и ефективност на медийния регулатор“ (20%). Положителните резултати в 
тези области произлизат преди всичко от наличието на адекватни законови разпоредби.  
 
Като цяло, както и в предишни години, разнородното представяне на България в различните 
наблюдавани сфери се дължи най-вече на факта, че докато в повечето случаи правната рамка 
въвежда необходимите стандарти, те често не се прилагат ефективно на практика. Дори в 
контекста на индикатори, отчитащи нисък риск, често има несъответствие между законови 
разпоредби и прилагане (например по отношение на медийната собственост). Тези особености 
трябва да бъдат отчитани при цялостната оценка на медийния плурализъм в България. В същото 
време следва да се посочи, че са налице някои нови развития в медийния сектор, които се случиха 
след събирането на данните за ММП2017 (предложения за промени в медийната регулация, 
трансформации в собствеността на някои медии и др.). Тревога будят някои скорошни напрежения 
и смущаващи тенденции, свързани с обществената БНТ, с участието на представители на 
ръководството на медията (полемики с журналисти относно редакционната политика, гафове, 
засягащи качеството на съдържанието и др.). Подобни текущи процеси влияят на състоянието на 
медийния плурализъм в страната и имат потенциала бързо да променят цялостната картина, 
която остава нестабилна.  
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3.1  ОСНОВНА ЗАЩИТА (41% – СРЕДЕН РИСК) 
Индикаторите за основна защита представят регулаторния гръбнак на медийния сектор във 
всяка съвременна демокрация. Те измерват редица потенциални области на риск, в това число 
наличието и ефективността на приложение на регулаторни гаранции за свободата на 
словото и правото на информация; статута на журналистите във всяка страна, включително 
тяхната защита и способност за работа; независимостта и ефективността на 
националните регулаторни органи в сектора на медиите; обхвата на традиционните медии и 
достъпа до интернет. 

 

 
 
През 2017 г. в сферата на „Основна защита” България регистрира средно ниво на риск. 
 
Въпреки че са налице конституционни и други правни гаранции за свободата на изразяване, 
съответният индикатор отбелязва среден риск (41%). В сравнение с данните от ММП2016 през 
2017 г. наблюдаваме покачване на нивото на риск, което до голяма степен се дължи на текущи 
практики на посегателства срещу свободата на изразяване, особено по отношение на свободата 
на медиите и на журналистите. Широк кръг от местни и международни наблюдаващи организации 
продължават да обръщат внимание на неблагоприятните ефекти от корпоративния и политически 
натиск върху медиите, който, на фона на общия дефицит на върховенство на закона, води до 
често срещана автоцензура. Интернет доставчиците като цяло се въздържат от филтриране, 
блокиране или сваляне на онлайн съдържание по произволен начин. Въпреки това свободата на 
изразяване онлайн понякога е застрашена. Има случаи на лица, чиито критични коментари във 
Фейсбук срещу публични фигури стават повод за повдигане на обвинения за обида или за разпити 
от страна на държавните власти. 
 
Защитата на правото на информация е със среден риск (50%). Съществуват адекватни законови 
разпоредби в тази сфера, но все още се срещат проблеми с прилагането на закона. Редица 
институции продължават да не отговарят на искания за достъп до информация. Работещите в 
медиите продължават да се сблъскват с пречки при достъпа до файлове, съдържащи публична  
информация, най-вече заради технически бариери (файловете са форматиран по начин, който 
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възпрепятства ползването им, или са публикувани на трудни за откриване места в съответните 
сайтове). Освен това българското законодателство не предвижда защита на лица, които подават 
сигнали за нарушения (whistleblowers). 
 
Индикаторът „Журналистическата професия, стандарти и защита” отбелязва риск от 27%. Сред 
факторите, определящи ниското ниво на риск, са: свободният достъп до професията; наличието на 
правни гаранции за защита на източниците на информация; липсата на произволни арести или 
вкарване в затвора на журналисти; отсъствието на случаи на убити журналисти. На този фон 
обаче се срещат сериозни проблеми, които водят до среден или висок риск в някои аспекти на 
индикатора. Самоорганизацията на работещите в медиите е съпътствана от големи 
предизвикателства в резултат на широко споделеното недоверие в професионалните сдружения. 
Синдикалната защита като цяло е недостатъчна (на практика такава защита не съществува в 
частния сектор), а условията на труд на журналистите се влошават през последните години. Честа 
практика е медиите да предлагат на журналистите граждански вместо трудови договори. 
Работното време обикновено е ненормирано. Социалните осигуровки са оскъдни или напълно се 
спестяват, а заплатите в общия случай са около или под средната работна заплата за съответния 
регион. Въпреки че някои асоциации насърчават добри медийни практики, като цяло 
организациите не са особено ефективни в това да гарантират редакционна независимост или 
зачитане на професионалните стандарти. Важно е да се спомене обаче, че през октомври 2017 г. 
Асоциацията на европейските журналисти – България, както и Съюзът на българските журналисти, 
инициираха професионална подкрепа (публични позиции, протест) срещу намесата на 
политически фигури в работата на медиите. Въпросните инициативи бяха провокирани от 
безпрецедентните заплахи и натиск, изразени в предаване на живо от страна на вицепремиер и на 
депутат от управляващата партия, срещу водещия на Нова телевизия Виктор Николаев. 
Продължават да се срещат атаки и заплахи по отношение на физическата и на онлайн сигурността 
на журналистите. Онлайн тормозът е сред основните форми на външен натиск над работещите в 
медиите. Най-уязвими са критичните и разследващите журналисти.  
 
Индикаторът „Независимост и ефективност на медийния регулатор” отбелязва нисък риск (20%). 
Независимият специализиран орган, който регулира медийните услуги в България, е Съветът за 
електронни медии (СЕМ). Законът за радиото и телевизията предоставя изрични гаранции за 
независимостта на СЕМ от политическа или търговска намеса. Задачите и отговорностите на 
регулатора са ясно определени в закона и СЕМ като цяло осигурява прозрачност на работата си. В 
същото време обаче процедурите по назначаване на членове на регулатора не гарантират 
напълно политическата независимост на практика. Двама от неговите членове се назначават от 
президента, а останалите трима се избират от парламента – липсват разпоредби, които да 
гарантират гражданско участие в процеса. Последните назначения на членове на СЕМ и изборът 
на нов генерален директор на БНТ през 2017 г. бяха критикувани, че са политически мотивирани. 
През 2017 г. имиджът на регулаторния орган беше уронен след като член на СЕМ заплаши 
журналистката Къдринка Къдринова заради зададен от нея въпрос по време на публична 
дискусия.  
 
Обхватът на традиционните медии и достъпът до интернет са в зоната на среден риск (63%) в 
резултат на недостатъчното покритие на обществените медии (<98%), нивото на разпространение 
на  широколентова интернет връзка (<78%) и високата концентрация сред доставчиците на 
интернет услуги (73% пазарен дял на водещите четири компании). 
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3.2  ПАЗАРЕН ПЛУРАЛИЗЪМ (71% – ВИСОК РИСК)        
Индикаторите за пазарния плурализъм разглеждат наличието и ефективността на 
разпоредбите за прозрачност и разкриване на информация, засягаща собствеността на 
медиите. Те оценяват също така съществуването и ефективността на регулацията, целяща 
да предотврати хоризонталната и крос-медийна концентрация на собственост, както и 
степента на прилагане на принципите на конкуренция и ролята на държавата за защита на 
медийния плурализъм. Освен това индикаторите в тази област се стремят да оценят доколко 
е жизнеспособен медийният пазар в съответната страна, както и дали и до каква степен 
търговските сили, включително от страна на медийни собственици и рекламодатели, влияят 
върху вземането на редакционни решения.   

 

 
 

Както и през 2016 г., през 2017 г. страната отново отбелязва висок риск по отношение на пазарния 
плурализъм. Проблемите, свързани с концентрацията на собственост – хоризонтална (риск от 
96%) и крос-медийна (88%), както и търговското влияние и влиянието на собствениците върху 
редакционното съдържание (92%), остават значими и без перспектива за устойчиви решения.  
 
Индикаторът „Прозрачност на медийната собственост” е с нисък риск (33%, на границата със 
средния риск) единствено заради наличието на формални законови разпоредби за разкриване на 
собствеността на медиите. Тези разпоредби обаче са частични, не обхващат еднакво всички 
медийни сектори и не гарантират изцяло разкриването на факти за собствеността директно на 
обществеността. Не всички издатели на вестници, например, спазват изискванията за обявяване 
на крайния собственик на медията според задълженията, наложени от Закона за задължително 
депозиране на печатни и други произведения. Макар че се предвиждат от закона, санкции за 
неизпълнение на задълженията за прозрачност досега не са налагани на медии. Освен това, 
проследяването на крайния собственик в някои случаи просто не е възможно, тъй като 
регистрацията на компанията води до офшорна зона. Въпреки съществуването на три регистъра 
на медийната собственост и на общ Търговски регистър, крайният собственик на някои влиятелни 
медии остава неясен.  
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Нивото на хоризонтална концентрация на медийната собственост показва изключително висок 
риск, без подобрения спрямо ММП2016. Медийното законодателство все още не предвижда 
конкретни прагове на хоризонтална концентрация, които да я ограничават. Това се отнася за 
всички медийни сектори. Общите регламенти в Закона за защита на конкуренцията не включват 
специфична уредба за медийния пазар. В същото време действителното ниво на концентрация е 
невъзможно за проследяване поради недостига на прецизни данни – факт, който сам по себе си се 
разглежда като източник на риск. Пълните данни за общите приходи на компаниите по медийни 
сектори (включително приходи от реклама, от продажба, от абонамент и др.) не са известни. 
Достъпната информация за пазарните дялове включва единствено частични данни за приходите 
от реклама. На основата на подобна непълна информация, изчисленията за концентрацията на 
водещите 4 компании по сектори показват висока степен на концентрация в телевизионния сектор 
– 92%, и концентрация от 63% при издателите на вестници. Няма данни за радио сектора. 
Достъпните данни за аудиторните дялове на водещите 4 компании по сектори също показват 
цялостно висока концентрация: 74% за телевизиите и 82% в сектора на радиото. Общият обхват 
на аудиторията при водещите 4 компании на пазара на вестници е около 36%.  
 
Не са регистрирани промени по отношение на индикатора „Крос-медийна концентрация на 
собствеността и прилагане на принципите на конкуренцията”, който остава в зоната на високия 
риск. И по отношение на крос-медийната собственост медийното законодателство не предвижда 
прагове на концентрация. Дефицитът на данни за собствеността и за пазарните дялове не 
позволява да се направи точна оценка на реалната концентрация на собствениците, притежаващи 
дялове в различни сектори на националния пазар. Съгласно методологията на ММП липсата на 
подобна информация повишава риска. Комисията за защита на конкуренцията, съответният 
регулаторен орган, не взема под внимание, явно или имплицитно, съображения относно медийния 
плурализъм, когато прилага конкурентното право в сферата на медиите. В страната липсват 
регулаторни механизми, които да гарантират, че държавните средства, отпускани на 
обществените медии, не причиняват непропорционално въздействие върху конкуренцията.  
 
Продължаващото упражняване на влияние върху редакционното съдържание от страна на 
медийни собственици и други търговски субекти води до трайно високо ниво на риск. Системните 
практики на натиск са потвърдени и през 2017 г. от редица изследвания и доклади на 
наблюдаващи организации.16 Дефицитът на правни и саморегулаторни инструменти, които да 
гарантират редакционна независимост, допълнително допринася за високия риск: липсват 
механизми за социална защита на журналисти в случаи на промяна на собствеността или на 
редакционната линия; няма регулаторни защити, гарантиращи, че решенията за назначаване и 
освобождаване на главни редактори не се влияят от търговски интереси; не съществуват мерки, 
които да указват, че упражняването на журналистическата професия е несъвместима с дейности в 
областта на рекламата. Въпреки че адверториалите, т.е. използването на редакционно 
съдържание за рекламни цели срещу заплащане от търговски субект, без това да е обозначено, са 
забранени, подобно съдържание се среща често.  
 
Индикаторът „Медийна жизнеспособност” отбелязва среден риск (48%). През последните две 
години, за разлика от ръста на БВП на глава от населението, приходите в аудиовизуалния и радио 
сектора, както и брутните рекламни бюджети в пресата, са намалели. Бюджетите за онлайн 
реклама бележат ръст, като почти 60% от приходите се акумулират от Фейсбук и Гугъл. Макар че 
някои медии развиват алтернативни източници на финансиране (организиране на платени 
събития, кандидатстване за проектни грантове, дарения от потребители), подобни практики са по-
скоро мерки за оцеляване, отколкото жизнени бизнес модели. Системите на „стени за плащане” 
(paywalls) на практика не са популярни. 

                                                        
16 Виж: https://www.irex.org/sites/default/files/pdf/media-sustainability-index-europe-eurasia-2017-
bulgaria.pdf (посетен: 20 октомври 2017); http://www.aej-bulgaria.org/bul/p.php?post=8744&c=328 (посетен: 
30 януари 2018); http://www.aej-bulgaria.org/wp-content/uploads/2017/10/Голямото-завръщане-на-
политическия-натиск-2017.pdf (посетен: 12 февруари 2018). 
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3.3  ПОЛИТИЧЕСКА НЕЗАВИСИМОСТ (63% – СРЕДЕН РИСК) 
Индикаторите за политическа независимост оценяват наличието и ефективността на 
регулаторни гаранции срещу политически контрол върху медиите, информационните агенции 
и мрежите за разпространение. Индикаторите в тази област обръщат внимание и на 
съществуването и ефективността на саморегулация, която да осигурява редакционна 
независимост. Те оценяват също така влиянието на държавата (и по-общо на политическата 
власт) върху функционирането на медийния пазар и върху независимостта на обществените 
медии.  

  

 
В областта на политическата независимост регистрираме всички нива на риск, а общият риск за 
зоната е среден. 
 
Най-слабо проблематичен е индикаторът „Медии и демократичен изборен процес” (нисък риск от 
13%). Съществуващите правни и саморегулаторни инструменти за политически плурализъм от 
страна на обществените медии като цяло се зачитат. Законовите задължения, които Българската 
национална телевизия и Българското национално радио трябва да спазват по време на 
предизборни кампании, дори са обект на критика за това, че са твърде рестриктивни и фокусирани 
върху формални процедури за обективност и плурализъм, което на практика затруднява 
отразяването на кампаниите. Водещите частни телевизии обикновено предлагат справедливо и 
балансирано представяне на политическите гледни точки в периоди на избори. Партийно 
обвързаните канали обаче открито фаворизират определени политически актьори пред други. 
Отразяването на предизборни кампании в електронните медии включва както безплатни, така и 
платени форми, като държавата осигурява финансова подкрепа (т.нар. „медийни пакети”) за малки 
партии и независими кандидати (съгласно Изборния кодекс, с изключение на партии, които имат 
право на държавна субсидия по Закона за политическите партии). 
 
Индикаторът „Редакционна независимост” отчита среден риск (63%), без да регистрира значими 
промени в сравнение с оценките от ММП2016. Липсва нормативна уредба, която да гарантира 
независимост при назначаването или освобождаването на главни редактори. На практика 
проявите на намеса в подобни случаи трудно могат да се докажат. В същото време в българската 
медийна среда съществуват партийни телевизии, при които политици се изявяват като водещи. 
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Упражняването на политическо влияние върху редакционното съдържание е устойчива тенденция 
при българските медии, за което свидетелстват и изследвания от 2017 г. Продължават да се 
срещат практиките на политически контрол чрез средствата за реклама, разпределяни от 
министерства и общини. Тенденцията е особено обезпокоителна при голяма част от регионалните 
медии (традиционни и онлайн), които подписват договори за информационно обслужване с 
общини, което води до автоцензура и до предимно положително отразяване на местните власти.  
 
Останалите три индикатора в тази област се свързват с висок риск. Политическата независимост, 
разбирана като съществуване и прилагане на законови гаранции срещу контролирането на медии 
от властта и политиците, отбелязва риск от 75%. В България няма конкретни разпоредби, които да 
регулират конфликта на интереси между собствениците на медии, от една страна, и партиите или 
политиците, от друга. Не съществуват и специфични правни ограничения за пряк и непряк контрол 
на медиите, информационните агенции или мрежите за разпространение от страна на политически 
лица и организации. В действителност партии и политици – като вицепремиера Валери Симеонов, 
депутата Делян Пеевски, участващата в управляващата коалиция партия Атака – притежават 
медии. На практика както национални, така и местни средства за информация са обект на 
политически контрол. Обхватът на намесите варира в отделните медийни сектори, като рискът е 
най-висок при печатните издания.   
 
За втора поредна година „Държавно регулиране на ресурси и подкрепа за медийния сектор” е 
индикаторът, който отбелязва най-високото възможно ниво на риск (97%). В страната няма преки 
или непреки държавни субсидии за медии, различни от обществените. Налице са средства за 
реклама, насочвани от държавата към медиите, но липсват регулаторни гаранции за тяхното 
разпределение по справедлив и прозрачен начин, който да предотвратява преференциално 
отношение или злоупотреби. На практика разпределянето на държавна реклама не се основава на 
ясни и прозрачни критерии. Изследвания и мониторингови доклади обръщат внимание на редица 
негативни последици от така съществуващото положение: мека цензура и автоцензура; 
манипулиране на редакционното съдържание; изкривяване на медийния пазар; използване на 
средства от европейски фондове за закупуване на медиен комфорт и за очернящи кампании 
срещу политически опоненти.17  
 
Рискът по отношение на управлението и финансирането на обществените медии е повишен в 
сравнение с данните от ММП2016 и вече достига 67%. Влошаването се дължи основно на 
изменения в Закона за радиото и телевизията, които позволяват безкрайно удължаване на 3-
годишните мандати на генералните директори и на управителните съвети на обществените медии, 
в случаи когато съответният мандат е приключил и няма избран нов генерален директор от СЕМ. 
Въпросните изменения в действителност узакониха получилото се забавяне от повече от година 
при определянето на нов директор на БНТ. Подобни маневри бяха подложени на остра критика от 
редица анализатори за това, че са осигурили допълнителни възможности за политически 
договорки и за намеса в избора на директор. Финансирането на обществените медии остава 
проблематично. Основният източник на финансиране е субсидията от държавния бюджет, 
определяна от правителството на годишна база въз основа на принципа „стойност на час 
програма”, но без публично обсъждане и без да се взима под внимание настояването на 
ръководствата на медиите и на професионалисти, че средствата са недостатъчни и че 
финансирането трябва да бъде съобразено с мисията на обществените медии.  

                                                        
17 Виж:  
http://www.wan-ifra.org/sites/default/files/field_article_file/SC%20Bulgaria%20final%202016%20%282%29.pdf  
(посетен: 30 май 2017); https://www.irex.org/sites/default/files/pdf/media-sustainability-index-europe-eurasia-
2017-bulgaria.pdf (посетен: 20 октомври 2017);  
http://fmd.bg/wp-content/uploads/2017/10/JournalistProfessionBG2017.pdf (посетен: 30 януари 2018);  
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571376/IPOL_STU(2016)571376_EN.pdf (посетен: 
20 октомври 2017). 
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3.4  СОЦИАЛНО ВК ЛЮЧВАНЕ (7 3% –  ВИСОК РИСК) 
Индикаторите за социално включване разглеждат достъпа до медии от страна на различни 
групи в обществото. Индикаторите оценяват политиките и регулаторните гаранции по 
отношение на общностните медии, както и във връзка с достъпа до медии на малцинства, 
регионални и местни общности, жени и хора с увреждания. От значение за качеството на 
медийния плурализъм е и състоянието на медийната грамотност. Ето защо в обхвата на 
темата за социалното включване се съдържат и въпроси относно политиките за медийната 
грамотност в страната, както и за цифровите умения на населението като цяло. 

 

 
 
 
Зоната, в която регистрираме най-висок риск пред медийния плурализъм в България, съгласно 
изследването за 2017 г., е домейнът „Социално включване”. При всички индикатори в тази област 
е налице застой или задълбочаване на неблагоприятните тенденции. 
 
Индикаторът „Достъп на малцинствата до медии” отбелязва среден риск (63%). Като цяло няма 
ясно изведен принцип на пропорционалност между достъпа до ефирно време и размера на 
съответната малцинствена група. Обществените БНТ и БНР предлагат относително най-адекватно 
отразяване на теми и фигури, свързани с малцинствата, макар и с някои значителни дефицити и 
без специална медийна политика по въпроса. Единствените редовни предавания, посветени общо 
на малцинствата, се излъчват по канала за култура на БНР – програма „Христо Ботев”. 
Единствените новини на малцинствен език по национална медия са следобедните емисии новини 
на турски език по БНТ. Водещите частни телевизионни канали често отразявате теми, свързани с 
ромското малцинство, в централни новини и предавания. Отразяването обаче в повечето случаи 
акцентира на скандала и засилва съществуващите негативни стереотипи. Достъпът до ефирно 
време на други малцинства е твърде ограничен. Допълнителен проблем е повишената употреба 
на език на омраза в медиите, като обект на подобен тип говорене са преди всичко ромите и 
мигрантите.   
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Нивото на риск по отношение на „Достъпа на регионалните/местните общности до медии; 
общностни медии” остава висок (75%). Въпреки че регионалните и местни медии са финансово 
нестабилни, те не получават подкрепа под формата на преки или непреки субсидии. Всъщност 
редица изследвания показват, че на практика, вместо да развиват подобни мерки за подкрепа, 
местните власти по-скоро се опитват да се възползват от общата слабост на регионалните медии, 
като им предлагат държавна реклама в замяна на положително отразяване. Общностните медии 
де факто не съществуват, нито статутът им е регламентиран в закона.  
 
Достъпът до медии за хора с увреждания е със среден риск (60%). Политиките в тази област са 
все още недоразвити и фрагментирани. Въпреки че доставчиците на медийни услуги са 
насърчавани от закона да предоставят достъпно съдържание за хора с увреждания и СЕМ 
редовно напомня на електронните медии за техните задължения, няма съществен напредък по 
този въпрос. Водещите частни телевизии продължават да не предлагат достъп до новини и 
публицистично съдържание за хора с увреждания. Нито една медия в страната не осигурява аудио 
описания или аудио субтитри за слепи хора. Съдържанието, пригодено за хора със слухови 
дефицити, е ограничено и достъпно единствено по БНТ.  
 
През 2017 г., индикаторът „Достъп на жените до медии” достига висок риск от 79%, което може да 
изглежда парадоксално на фона на общата феминизация на журналистиката в България. Делът на 
жените сред репортерите надвишава 80%. От друга страна обаче, процентът на жените като обект 
и източник на новини е едва 35%. Назначаването на актуалните генерални директори на БНТ и 
БНР доведе до цялостен спад на участието на жени в ръководството на обществените медии 
(40%). Освен това, делът на жените, които са изпълнителни директори и членове на  
управителните съвети на водещите частни телевизионни кампании, е показателен за слабо 
участие на жените на най-високо управленско ниво. Друга причина за високия риск в рамките на 
индикатора е липсата на политика за равенство между половете от страна на обществените 
медии, въпреки че на практика в екипите преобладават жени и има широко формулирани 
изисквания за антидискриминационно съдържание. 
 
Медийната грамотност (висок риск от 92%) е сред най-сериозните проблеми по отношение на 
медийния плурализъм в страната. В България няма държавна политика или национална стратегия 
в тази област. Медийната грамотност отсъства от задължителните часове в основните и в средни 
училища. Преподаването в училище по тези въпроси е твърде ограничено и се осъществява в 
рамките на индивидуални инициативи и проекти. На учителите не се предлага официално 
обучение по темата. Доколкото има дейности в сферата на медийната грамотност, те са на 
проектен принцип и се изпълняват основно от неправителствени организации. Усилията на НПО са 
откъслечни и спорадични поради липса на устойчиво финансиране.  
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЯ  
 
Както в MMП2016, резултатите от MMП2017 показват значителни рискове за медийния плурализъм 
в България. Налице е забележимо увеличение на риска в три от четирите области: основна 
защита (35% през 2016 г., 41% през 2017 г.), социално включване (64% през 2016 г., 73% през 2017 
г.) и политическа независимост (56% през 2016 г., 63% през 2017 г.). Няма промяна в зоната на 
пазарния плурализъм, която остава с високо ниво на риск от 71%. Тенденциите ясно сочат към 
влошаване на цялостния риск за медийния плурализъм в страната.  
 
Най-високи отделни нива на риск са установени в индикаторите за разпределение на държавната 
реклама, за концентрацията на собствеността, за намесата в редакционното съдържание и за 
състоянието на медийната грамотност. 
 
На този фон нуждата от намаляване на рисковете за медийния плурализъм в България е от 
спешен порядък. Поради устойчивостта на проблемите, установени в настоящия доклад, повечето 
препоръки остават сходни с тези, предложени в рамките на ММП2016. 
 
В областта на основната защита стимулирането на позитивни развития изисква мерки като:  
 

 Насърчаване на кампании за по-добра професионална защита и работни условия на 
журналистите (от страна на неправителствени организации, професионални организации, 
медии). 

 
 Защита на правото на информация чрез по-ефективно прилагане на Закона за достъп до 

обществена информация от страна на държавните институции. 
 
 Подобряване на законодателството по отношение на състава, независимостта и 

ефективността на СЕМ чрез осигуряване на участие на представители на гражданското 
общество в номинирането на членове на СЕМ, в състава на органа и в мониторинга на 
решенията и отчетността на СЕМ. Подобни действия трябва да бъдат в съответствие с 
измененията в Директивата за аудиовизуалните медийни услуги. 

 

В сферата на пазарния плурализъм: 
 

 Насърчаване на прилагането на мерки за прозрачност на собствеността на медиите от 
страна на съответните регулаторни органи. 

 Въвеждане на тест за „медиен плурализъм” в случаите на медийни сливания (в закона и в 
компетенциите на регулаторните органи). 

 Постоянно и устойчиво наблюдение на влиянието на рекламодатели и собственици на 
медии върху редакционното съдържание – осъществявано от неправителствени 
организации, с цел да се насърчи предотвратяването на подобни намеси. 

 
В областта на политическата независимост: 
 

 Преразглеждане на Закона за радиото и телевизията в частта му, засягаща 
независимостта и финансирането на обществените медии, включително мерки, които да 
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гарантират по-широко участие на гражданите в оценката на предоставяните услуги и във 
вземане на решения за значителни промени в програмата. 

 Въвеждане на прозрачни и недискриминационни процедури за регулиране на 
разпределението на държавната реклама и на публични средства за медиите от страна на 
правителството, заедно с редовна отчетност от страна на държавните агенции и на 
получателите на финансиране, както и периодичен мониторинг (осъществяван от 
неправителствени организации) за ефективността на мерките.  

 По-стриктно прилагане на разпоредбите на Изборния кодекс относно оразличаването на 
платено от редакционно съдържание при отразяване на политически теми.  

 
В сферата на социалното включване:  
 

 Развитие на публична политика в областта на медийната грамотност и въвеждане на 
темата за медийната грамотност в училищната програма и в неформалното медийно 
образование. 

 Стартиране в рамките на мрежата на БНТ на специализиран канал, посветен на култура, 
със силен фокус върху социална проблематика и теми, свързани с малцинства и равенство 
на половете – с цел да се подобри представянето на различни български малцинства и 
социални групи.  

 Увеличаване на достъпа до медийно съдържание за хора с увреждания, както и 
провеждането на консултации с потребителите и предоставянето на адекватна 
информация за услугите за достъп (както от страна на обществените, така и на частните 
медии, с помощта на съответните държавни институции). 

 Въвеждане на политики за подпомагане на регионалните и локалните медии с оглед на 
тяхната финансова устойчивост, разпространение, политическа и икономическа 
независимост (от страна на правителството, местните власти, НПО).  

 
 

В заключение, както и при предишните издания на ММП, важно е да се подчертае огромната 
необходимост от осигуряване на надеждни и достъпни данни за състоянието на медийния пазар 
(пазарни дялове на собствениците във всички медийни сектори, данни за тиражите и 
разпространението, за потреблението и нивото на концентрация на онлайн медиите и т.н.). Такива 
данни биха могли да бъдат предоставени от прозрачни и безпристрастни държавни, частни или 
неправителствени организации, за да се гарантира най-прецизен мониторинг и оценка на 
медийния плурализъм в страната.  
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Приложение 1. Национален екип 

Им е Ф амил ия  П ози ция  
 
И нституци я 
 

 

Орлин Спасов Изпълнителен 
директор 

 

Преподавател 

Фондация „Медийна 
демокрация” 

 

Софийски университет „Св. 
Климент Охридски” 

 

Ръководител на 
проекта 

Нели Огнянова Преподавател Софийски университет „Св. 
Климент Охридски” 

 

 

Николета  Даскалова Изследовател Фондация „Медийна 
демокрация” 

 

 

 

Приложение 2. Експертна група  
Експертната група е съставена от специалисти със значителен опит и знания в областта на 
медиите. Участниците в групата имаха задачата да прегледат набор от особено чувствителни/ 
субективни оценки, изготвени от националния екип, за да се постигне максимална обективност на 
дадените отговори и по този начин да се гарантира точност на крайните резултати. 

Им е Ф амил ия  П ози ция  
 
И нституци я 
 

Анна  Горанова Изпълнителен 
директор 

 

Асоциация на българските радио- и 
телевизионни оператори 

Борислав  Шабански Главен секретар 

 

Съвет за електронни медии 

Иво  Драганов Преподавател 

 

Нов български университет 

Мария Черешева Зам. - председател Асоциация на европейските журналисти – 
България 

 

Петранка Филева Преподавател 

 

Софийски университет „Св. Климент Охридски” 

Весела  Вацева Изпълнителен 
директор 

 

Българска асоциация на регионалните медии 

 

 


