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Вестниците не са това, което бяха, и никога няма 
да бъдат. Първопроходниците на журналистиката, 
за които се казва, че мерят „секундите на 
историята“ и с еднаква тежест могат да пребият с 
един удар и муха, и министър, са в тревожно 
развитие в застой. Общата картина показва, че 
доверието в медиите като цяло е в упадък. Има ли 
обаче този процес обратна тяга?
През последните няколко години в България бяха 
положени поредица усилия да се разбере кой е 
реалният собственик на всяка отделна медия. 
Законодателни изменения, които се обсъждат в 
крачка, предлагат частични решения в тази 
посока и донякъде тези процеси доведоха до 
осветляване на собствеността. В същото време те 
не дават пълен отговор на въпроса как и кой 
контролира съдържанието на медиите.
Уважаеми читателю, това е основният мотив на 
Асоциацията на европейските журналисти – 
България, да предприеме отговорното проучване 
в тази посока. Използваме интердисциплинарен 
метод – анализ на финансовите потоци, на 
рекламния пазар, на съдържанието, използваме 
отворени бази данни, проследяваме имат ли и 
към кого задължения издателите, получават ли 
външно финансиране.

За да потърсим взаимните влияния между 
факторите, които определят съдържанието на 
медиите – дали това, което влиза в медийната 
фуния като финансов и друг ресурс, има връзка с 
това, което излиза от нея – публикациите? 
Решихме да насочим първите си усилия към 
обществено-политическите вестници в България 
като флагмани на свободното слово.
След проведено национално представително 
изследване, извършено по поръчка на 
АЕЖ-България, от социологическа агенция 
„Маркет линкс“, изведохме 10-те най-влиятелни 
хартиени издания, които все още се продават на 

вестникарския пазар. Проучването показа и доколко 
вестниците са „огледало“ на своите читатели, дали 
отговарят на техните очаквания и вълнения и каква 
е тяхната идеална представа за пресата.
Уважаеми читателю, в ръцете си държиш „Печат“ – 
вестник за вестника. В него ще откриеш някои от 
основните изводи на изследването на АЕЖ-България. 
А на специалната ни страница printmediareport.bg 
можеш да прочетеш анализите и профилите на всяко 
от 10-те обществено-политически издания и медийни 
групи у нас. Защото докладът „Какво четем“ търси 
отговори, а не дава „решена“ кръстословица.

ИЛИЯ ВЪЛКОВ

Данните са от национално представено проучване на социологическа агенция „Маркет линкс“, проведено през март 2018 г. по поръчка на АЕЖ-България. 
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Виж кой издава

След дълги години битка за публичност на 
собствеността на печатните издания през 2010  г. 
бяха приети законодателни промени, които 
задължаваха всеки издател на вестник да 
декларира пред Министерството на културата кой е 
крайният собственик на дружеството. Такава 
информация трябва да се появява и в първия брой на 
самото издание за всяка година. 
Осем години след тези промени информацията е 
недостатъчна за читателите да разберат, дали когато 
четат едно издание, публикациите няма да са 
мотивирани от интересите на издателя му – било то 
бизнес или политически. В борба за оцеляване все 
повече издания правят компромис с редакционната 
независимост и се поставят в услуга на този, който 
позволява участието им в стопанския оборот да 
продължи. Това може да е държавата, която 
отсрочва публични задължения при неравни 
условия. Или пък държавата, която неравномерно 
разпределя средствата за реклама от европейски 
фондове. Може и да е политическа сила, която 
насочва предизборния си бюджет към любими 
медии, купувайки по този начин добро отношение 

впоследствие. Може и да е услужлив хазаин, 
който помага редакцията да не остане  на 
улицата. И още с по-голяма сила – печатница с 
неясен собственик, който проявява разбиране, 
когато изданието няма възможност да си плати 
една от най-скъпите части от продукцията на 
вестниците – печата, а в замяна получава добро 
отношение. Не на последно място отчитаме и 
задълженията, които собствениците и техните 
бизнеси имат към банкови и финансови 
институции. 
Ето защо в рамките на изследването се опитахме 
да дадем публичност именно на тези 
зависимости. В никакъв случай не сме тръгвали 
с презумпцията, че те задължително са нещо 
лошо, напротив. Тази информация трябва да бъде 
пресечена с другата част на изследването – на 
съдържанието, за да даде отговор на въпроса 
дали тези факти влияят на съдържанието. 
Картината, която се откри, показва, че в 
по-голямата си част българските издатели имат и 
други бизнеси в най-различни сфери. 
Ето само няколко примера: 
Изцяло в сферата на неизвестното са бизнес 
интересите на най-голямата медийна група – на 
депутата Делян Пеевски. В декларациите си пред 
Сметната палата и Комисията за 
противодействие на корупцията и незаконно 
придобитото имущество той декларира участия в 
различни търговски дружества в чужбина. 
Именно през тези дружества той  генерира 

десетки милиони приходи като физическо лице 
през последните години. Къде са регистрирани 
те и какъв е предметът им на дейност е 
абсолютна загадка. 
Издателят на „24 часа“ („168 часа“ ЕООД, която 
издава и седмичника „168 часа”, който също е 
част от изследването) Венелина Гочева е 
единствената в изследването, която няма 
участия в други бизнес сфери. 
Иво Прокопиев и Теодор Захов, които са 
собственици на „Икономедиа“, имат интереси 
във възобновяемите енергийни източници, 
недвижимите имоти и интернет технологиите. 
Издателят на „Сега“ Сашо Дончев има интереси 
в недвижимите имоти и енергетиката. 
Собственикът на „Труд“ Петьо Блъсков и 
неговият баща, който е главен редактор на 
изданието, се занимават със строителство, което 
се финансира предимно от една банка, а в някои 
от случаите имотите, върху които се строи, са 
придобити от Столична община. 
Общо 7 от 10 издания се печатат в печатница 
„София принт инвестмънт“, която е построена 
със средства от фалиралата КТБ и е собственост 
на офшорно дружество. 
Това е малка част от информацията, събрана в 
рамките на изследването. Тя се базира 
единствено на официални и общодостъпни 
източници и е лесна за проверка.

РОСЕН БОСЕВ
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ВЕСТНИК ЗА 
ВЕСТНИКАпечат 

Асоциацията на европейските журналисти-България (АЕЖ-България) е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена 
полза през 2010г. Нашата цел е да се грижим за развитието на свободната и независима медийна среда и за качеството на 
журналистиката в България и да подкрепяме журналисти, които са възпрепятствани да вършат свободно работата си. Позициите, 
новините и анализите по актуални медийни теми и проблеми публикуваме на нашия сайт: www.aej-bulgaria.org
Наши членове често коментират въпроси от света на медиите и журналистиката в радио- и телевизионния ефир, както и пред водещи 
международни медии. Проучванията и позициите ни са цитирани от международни организации и институции като Държавния 
департамент на САЩ, Съвета на Европа, Ethical Journalism Network, и др.
Изданието е отпечатано с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, 
принадлежат единствено на Асоциацията на европейските журналисти – България, и не отразяват непременно вижданията на 
Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.
Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена, непартийна фондация, която работи в партньорство с български 
организации и институции за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната. За да научите повече за 
Фондация „Америка за България“, посетете: www.us4bg.org

ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР: д-р Илия Вълков; РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП: Весислава Антонова, Николета Даскалова, Росен Босев, Диян Божидаров, 
д-р Илия Вълков; ПРЕДПЕЧАТ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: B+RED
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Пропадането на рекламния
вестникарски пазар
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През 2017 г. спадът на рекламните инвестиции в 
печатни медии на годишна база е 17% според 
Българската асоциация на рекламните и 
комуникационни агенции, като в парично изражение 
те са достигнали нивото от 15.1 млн. лв. през същата 
година. Списанията отчитат спад от 23%, докато 
рекламните постъпления във вестниците са 
намалели с 14%, а общият им дял от медиа микса е 
4%, който е приблизително близък до този в 
Румъния – 5%. 

Пазарът на печатна реклама отбелязва най-сериозен 
спад през 2016 г. (-35%) дори в брутни обеми. Ако 
през 2015 г. привлечените инвестиции от хартиените 
издания са били 141 млн. лв., през 2016-а те стигат 
91 млн. лв. 
И вестниците, и списанията са в криза в резултат от 
пренасочването на аудиторията онлайн, масовото 

„пожълтяване“ на съдържанието (с малки 
изключения) и сериозния спад в тиражите, които 
по принцип никога не са били публични.

Вестниците са все по-губещ бизнес и това се 
вижда както от данните за рекламните 
инвестиции, също и от официалните им 
финансови отчети, публикувани в Търговския 
регистър, които съдържат данни за приходите, 
печалбата/загубата им. Според данните  на 
агенция ГАРБ за 2017 г. нищо във вестникарската 
индустрия не предполага обръщане на 
тенденцията. За 2016-а се вижда, че 
най-голямата група по парични обороти е 
притежаваната от Делян Пеевски („Телеграф“, 
„Монитор“, „Политика“, „Меридиан мач“). 
Според данните на мониторинговата агенция 
ГАРБ през 2017 година „Монитор“ и „Телеграф“ 
оглавяват класацията за най-много привлечени 
рекламни инвестиции по официални данни на 
компанията. На трета позиция след тях е „24 
часа“. През 2016 година класацията е обърната, 
като на първо място по реализирани рекламни 
приходи е „24 часа“, следват отново „Монитор“ и 
„Телеграф“.
Фундаменталните причини зад икономическите 
резултати в сектора са спадащите продажби на 
хартиени издания и прехвърлянето на 
рекламодателите онлайн. „Традиционните“ 
издатели, с малки изключения, не успяват да 

генерират значими дигитални приходи, за да 
компенсират поне частично загубите от хартиен 
бизнес. Това обяснява липсата на стратегически 
инвеститори в сектора. Фактът, че повечето 
издания продължават да съществуват, показва, 
че допълващото им финансиране е непазарно. 

След световната финансова криза през 2008 
година, когато започна сериозният спад на 
рекламните инвестиции в пресата, нещата се 
сриват все повече. Другата ключова година на 
сериозен спад в рекламните обеми е 2016-а, 
когато рекламните приходи в пресата са се 
свили с 35% (виж графиката). През 2017 г. 
отрицателният тренд се затвърждава. Данните 
за свиващия се рекламен пазар са показателни, 
че този тип приход съвсем не е достатъчен за 
издръжката на голяма част от издателските 
вестникарски групи.

Тези факти красноречиво показват, че на 
обществото е нужна информация откъде реално 
идват парите, с които се издържат печатните 
медии. Само така читателите ще могат да 
отсъждат как финансовите интереси се 
отразяват на обективността на поднасяната 
информация.

В последните години, ако някой в България 
реши да издава печатни медии, то зад това може 
да има само две обяснения. Или той, чрез 
другите си по-успешни бизнеси, е решил да 
финансира защитаването на обществени каузи и 
да промотира ценности като свобода на словото 
и плурализъм. Или той, чрез другите си 
по-успешни бизнеси, е решил да използва 
медийното влияние, за да търгува с него и да 
извлича ползи.

Между тези две крайности практически не е 
останало нищо, тъй като вече почти десетилетие 
в правенето на вестници бизнес логиката изцяло 
отсъства. Най-големият и рязък удар дойде с 
настъпването на кризата и предизвикания от нея 
срив на рекламния пазар, но дори и без това 
пресата в цял свят и от много страни е под преса. 
Притиснати от безплатното съдържание в 
интернет, издателите са принудени да свиват 
редакционните си екипи, а адекватен и устойчив 
модел за финансиране на журналистиката в 
дигиталната ера още не е открит.

ВЕСИСЛАВА АНТОНОВА

Източник: ГАРБ/Piero 97
*За 2017 данните са от доклада на БАКА
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**Разминаването между брутните стойности на рекламните инвестиции и реално вложените пари - нетните инвестиции, е близо 75% по изчисления на "Пиеро 97". Това 
е така заради търговските отстъпки, които медиите правят на рекламодателите. Брутните рекламни инвестиции не включват отстъпките и бартерите, които медиите 
договарят с рекламодателите.

Източник: ГАРБ
Сумите са в млн. лв.
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1 година, 10 вестника,
15 хиляди заглавия:

какво научих
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Когато се заехме с анализа на заглавията от първите 
страници на десетте водещи вестника за период от една 
година (май 2017 – април 2018), ме обзе лека еуфория. 
Ще бъде усилена и изтощителна работа, казах си, но пък 
ще натрупам солиден информационен багаж. Прочетох 
15 678 заглавия. И накрая в главата ми остана странен 
микс от представи за света, в който живеем. 
В България има немалко проблеми, разбираме от 
вестниците. Здравеопазването е болно и корумпирано. 
Медиците – обект на насилие. Родното образование 
все повече олеква. Но пък ученическите раници стават 
все по-тежки. Чиновниците са нагли. По държавата се 
стреля. А мафията и олигархията са навсякъде – хем 

правят задкулисни сделки, хем протестират на 
улицата. Те клатят Темида и свободата на 
словото, шантажират, рекетират и отнемат 
поминъка на хората. 
Светът е страшен, тревожи ни още повече 
пресата. Катастрофи, катаклизми, тероризъм, 
убийства. Ученици насилват други ученици, 
родители – децата си, деца – майките си. 
Садисти и изверги колят наоколо. Времето е 
адско, стихиите – безмилостни. 
На този фон – да се доверим на премиера и 
властта в ръцете му, дават ни насока повечето 
издания. Вездесъщият министър-председател 

гарантира мир и стабилност – в страната, че и 
извън нея. Той е щедър, строг и справедлив. И 
дори извънземните му помагат. Президентът ни 
пък е с пулс на шампион, а първата дама – модно 
съкровище. 
Да се вдъхновим от спортните и любовни победи 
на Гришо, надъхва ни пресата. „ГриГорди сме!“ на 
всички фронтове, докато научаваме клюки за 
интимните драми на „звездите“, отместваме 
поглед към съблазнителни голи плеймейтки или 
ахкаме пред мускулите на премиера и на 
президента.
Да намерим упование в религията и отговори в 
астрологията, подтикват ни също така вестниците. 
Чудотворните икони лекуват недъзите ни, 
ретроградният Меркурий дирижира делата ни. И 
силата, и отговорността са извън нас. Да сме 
граждански активни не е важно, да следваме 
повелите на Стария завет – строго 
препоръчително. 
А, и да внимаваме какво купуваме, 
предупреждават ни загрижено някои издания. 
Търговците ни удрят в кантара, стоките са менте, 
храните – с ниско качество. И да имаме едно 
наум, че ако доходите ни не са се увеличили през 
последните години, или не си вършим работата, 
или сме на грешното място.
И така нататък. В шарения свят на любимите 
вестници на българската публика срещаме 
впечатляваща комбинация от настроения. 
Сиромахомилство и провластови патос, 
патриархален консерватизъм и консуматорски 
егоизъм. Глобалният разказ, който ни представя 
дадено издание, често е противоречив, несвързан, 
накъсан, еклектичен. И маркиран от пристрастия, 
симпатии и антипатии. Включително към 
издатели, конкуренти и бизнес субекти. Какво 
научихме за сюжетите, героите и антигероите, 
които вълнуват всяко едно от десетте издания, 
споделяме с Вас на: printmediareport.bg
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