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Въведение 

Няма да е пресилено да кажем, че навсякъде по света медиите и журналистиката са в криза. Докато 

заплахите за глобалната свобода на медиите са реални и тревожни тенденции, тяхното въздействие 

върху състоянието на демокрацията е това, което ги прави наистина опасни. В този контекст 

младите демокрации изпитват особени трудности при изграждането на силни и независими 

медийни екосистеми, като автоцензурата и политическият и икономическият натиск са всекидневна 

практика. Тези системи или вървят по „пътя към авторитарен/комунистически тип медийна 

система“ (Batorfy, 2019) или „служат като пропагандисти и политически инструменти за въвеждане 

в заблуждение, неточно информиране и дезинформация на публиката и по този начин се 

противопоставят на гражданското общество и демократизацията” (Armanca & Gross, 2020). В това 

отношение концепцията за captured media (пленените медии) обобщава много от измеренията, 

които фактически осакатяват обществената функция на медиите и задушават фундаменталната 

роля на свободата на изразяване в една демокрация. Както пише Мариус Драгомир в една от 

последните си публикации, „едно от основните предизвикателства, пред които е изправена 

журналистиката от десетилетия в нарастващ брой страни е инструментализирането, ситуация, при 

която медиите губят своята редакционна независимост под натиска на властта, частните компании 

или и двете. Концентрацията на медийната собственост в ръцете на ограничен брой бизнеси, което 

често се свързват с политици или държавни служители, е основният фактор, който позволява такава 

консолидация“ (Dragomir, 2022). 

В своята известна книга “Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics“ Халин и 

Манчини (Hallin and Mancini, 2004) говорят за политически паралелизъм, понятие, познато като 

„паралелизъм между партиите и печатните издания“ и допълнително адаптирано от двамата 

автори към действителността в западноевропейските страни.  Съгласно обясненията на Халин и 

Манчини „ най-основно то се отнася до медийното съдържание  - до степента, в която различните 

медии показват отчетлива политическа ориентация в своето отразяване на новините и на текущите 

събития, а понякога и в забавното съдържание“ (с. 28). В крайната си форма политическият 

паралелизъм може да доведе до политическо инструментализиране, за което говори Драгомир. На 

този фон Байоми-Лазар формулира идеята за „партийна колонизация“ на медиите в страните от 

Централна и Източна Европа (Bajomi-Lazar, 2014), а Рябинска изрично подчертава, че 

олигархизацията пречи на реформите в украинските медии (Ryabinska, 2014). Чрез намесата на 



политически и икономически интереси медийната система от четвърта власт се превръща в 

обикновен рупор на политическите елити (Занкова, 2021).  

По този начин се стига и до разбирането за пленените медии, които съгласно определението на 

Алина Мунгиу-Пипиди (Pippidi, 2012) е ситуация, в която медиите се контролират „директно от 

правителства или от лични интереси“, търсещи политическо влияние, а не печалба. Резултатът е 

създаването на хибриден режим някъде по средата между демокрацията и тоталитарната държава. 

2. Конференцията 

2.1 Рамката 

Конференцията „Пленените медии: изследване на медийните системи в и след преход“, която се 

проведе в Католическия университет на Португалия в Лисабон от 5 до 6 декември 2022 г., събра 

изследователи от пет континента, за да обсъдят как медиите са се развили след установяването на 

демокрацията в страните от т.нар. трета вълна на демократизация и как политически структури и 

икономически групи в страни, които нямат силна традиция на свобода на изразяване и адекватни 

политически гаранции, са превзели средствата за масова комуникация и са подчинили 

журналистите. Докато медиите традиционно се възприемат като основна сила в демократичния 

процес, отговорни за контрола върху властта, тази роля е поставена под въпрос и дори съществено 

подкопана през последното десетилетие от популистки движения (които етикетират 

журналистиката като „враг на народа“) , от провала на установените бизнес модели, от появата на 

нови практики за възприемане на сдържанието и в крайна сметка от климата на несигурност, който 

води до дълбоки промени в отношенията между медиите и външния свят (Ribeiro & Zelizer, 2022). 

Въпреки че подобни тенденции могат да бъдат открити в повечето страни, в младите демокрации 

те биха могли да бъдат особено разрушителни поради липсата на силна гражданска култура и 

разбиране за независимост на медиите, тесни връзки между медийните организации и 

политическата класа и неефективно регулиране. Резултатите са автоцензура, неработещи 

професионални стандарти и липса на отговорност на медиите.  

В своите доклади ключовите участници Мирея Маркес-Рамирес от Ибероамериканския 

университет в Мексико (Theorizing Media Capture: The Conceptual Challenges of a Widespread 

Phenomenon) и Петер Байоми-Лазар (Media Capture Research: 

Some observations) подчертаха промените в подходите към понятието за пленените медии, които 

от по-тясното разбиране от началото на 2000 г. въз основа на заимстването на концепции от 

теориите за завладяването на държавата в политическите науки, са твърде широки днес, когато 

биха могли да инкорпорират всякакви явления, които пречат на нормалното независимо 

функциониране на медиите. Петер Байоми-Лазар обърна внимание на ролята на тези теории за по-

задълбоченото осмисляне на връзката между политическите и медийните системи, които помагат  

да се обяснят различията в самите медийни системи особено в нивата на медийна свобода и 

плурализъм. 

2.2 Докладите 



Участието на много млади учени от пет континента и преместването на границите на научните 

изследвания отвъд Европа бяха сред постиженията на конференцията. 

Африка и състоянието на медиите там бяха във фокуса на няколко доклада. В проучвания на 

Afrobarometer в 18 африкански страни в края на 2019 г. и в началото на 2020 г. мнозинството от 

гражданите твърдят, че корупцията се е увеличила в съответните държави през предходната година 

и тяхното правителство прави твърде малко, за да я контролира. Възприятията и опитът с 

корупцията се различават значително в отделните страни, но мнозинството от гражданите във всяка 

изследвана държава подчертават, че рискуват отмъщение, ако се замесят, като докладват за 

корупция на органите. Тази ситуация се отразява и на свободата на изразяване и съответно на 

медийните системи, които бележат упадък. Така  Теди Уъркнех и Харисън Лежюн от Държавния 

университет в Кент (The Politics of “Fact-checking” Communities in Ethiopia: Origins, Actors, and 

Networks) концентрираха вниманието си върху политиката на „проверяващите фактите“ общности 

в Етиопия: произход, представители и мрежи. Те очертаха и по-широка картина на медийната среда 

в Етиопия. Дълго време журналистическата практика в тази страна се е характеризирала със 

спонсорирани от държавата заплахи, сплашване и насилие, което е довело до тежка автоцензура, 

изгнание, лишаване от свобода и убийства на журналисти. Въпреки краткия период на всеобщ 

оптимизъм след падането на комунистическата диктатура на Менгисту Хайлемариам през 1991 г. 

Етиопия последователно е класирана като една от най-неблагоприятните страни за упражняване на 

журналистиката в света главно поради широките репресии срещу свободния печат. Революционен 

демократичен фронт (EPRDF), управляваща партия в Етиопия от 1991 г., през трите десетилетия на 

доминиране в етиопското правителство прилага няколко механизма за потушаване на 

алтернативни политически идеологии, както и за сплашване на лицата и организациите, които ги 

изразяват. Вероятно най-разпространената стратегия, използвана от EPRDF, за да утвърди властта 

си, е да преследва политически дисиденти, за които се съобщава, че са били затворени, заточени, 

тормозени, изчезнали или умрели (Di Nunzio, 2014; Merera,2011). Освен това EPRDF приема и 

няколко правни рамки, които ограничават конституционно защитените права на изразяване, 

организиране и сдружаване (Kibret 2016; Tronvoll, 2008; Workneh 2015; 2019). EPRDF обаче се 

сблъсква и с поредица от последващи протести между 2012-2018 г., които водят до нейния крах. С 

разпадането на EPRDF етиопският медиен пейзаж преживява безпрецедентен разцвет на 

плурализма за относително кратък период от време. Въпреки това последните тенденции по време 

на политическия преход в Етиопия показват, че спонсорираната от държавата атака срещу 

журналистите е заменена от друго предизвикателство – това на конкуриращите се етнически 

национализми. Разгръщащият се политически преход в Етиопия се характеризира с 

хиперпартизирана медийна среда, която от своя страна води до епидемия от дезинформация в 

социалните медии. За да се бори с дезинформацията, която често е придружена от реч на омразата, 

правителството на Етиопия приема специална законодателна рамка, която до момента има 

ограничен успех. Друго явление, което се развива в Етиопия като средство за борба с 

дезинформацията и се надига „от долу“, включва частни субекти, журналисти, защитници на 

свободата в Интернет и нетизъни (Интернет граждани или потребители, участващи активно в 

Интернет общества – б.а.), които се организират, за да създадат няколко онлайн общности за 

„проверка на фактите“. Въпреки че са породени от първоначалния дух на доброволчество и 



граждански дълг, няколко от тези групи за проверка на фактите се превръщат в организации, 

ориентирани към печалба, като се свързват с различни политически групи по интереси. 

Следователно медийната среда остава сложна и дезориентирана. 

Йохана Мак от Техническия университет в Дортмунд, Германия (Media System Transformation in a 

Context of Stable Instability: Conceptualizing Media Development in Guinea-Bissau) също се спира на 

трансформацията на медийната система в контекста на „стабилна нестабилност“ в Гвинея-Бисау.  

Докладът й имаше за цел да опише структурата на една нестабилна медийна система и да очертае 

ролите на международното сътрудничество за развитие на медиите. Той също така взема предвид 

влиянието на често пренебрегвани актьори като Съветския съюз, днешен Китай и религиозни 

организации. Влиятелни модели като този на Халин и Манчини не могат лесно да бъдат приложени 

към реалностите на новинарската среда в много африкански медийни системи. Промяната на 

медийните системи според Dragomir, 2019; Voltmer, 2019; Frère, 2018; Harris, 2018 може да се 

проследи чрез фокусиране върху ролята на участниците в медийното развитие. Този подход 

включва интервюта и фокус групи, теренно изследване и експериментиране с „картографиране на 

участието“ на различни заинтересовани страни в Гвинея-Бисау. 

Джеф Конрой-Круц от Мичиганския държавен университет, САЩ (Media Capture & Popular Support 

for Media Freedoms) анализира съотношението между пленяването на медиите и общата подкрепа 

за медийните свободи. Според изследователя намаляването на общата подкрепа за свободата на 

изразяване в Африка се дължи и на честите случаи на пленяване на медиите в много страни, което 

се проявява в изразяване на пристрастие, липса на доверие и понякога подпалваща реторика на 

омразата. За да тестват това твърдение, е проведен съвместен експеримент, използвайки 

национални представителни проучвания в четири африкански държави: Кот д’Ивоар, Кения, 

Нигерия и Уганда. На субектите са представени серии от сценарии, включващи хипотетични 

радиостанции, обвинени в проблемно поведение и след това питани как трябва да бъдат наказани 

от правителството, ако изобщо това стане. На случаен принцип нарушението, в чието извършване е 

обвинена радиостанцията, е заменено с други потенциални нарушения, пряко свързани с 

пленяването на медиите, включително разпространение на пристрастно съдържание, лъжи, 

насочени към определени политици и реч на омразата. Променяни са произволно и други аспекти 

на сценария, включително самоличността на обвинителя (президент, опозиция, независима 

агенция) и основния източник на финансиране на медийната организация (чуждестранен срещу 

местен). Оказва се, че има твърде малка подкрепа за хипотезата, че опасенията на хората относно 

пленяването на медиите повишават подкрепата за наложените от правителството медийни 

ограничения в изследваните страни. По отношение на други възможни нарушения участниците в 

експеримента не подкрепят особено сурови наказания срещу медийни организации, обвинени в 

партийни пристрастия, лъжи или реч на омразата. Изключение от последното твърдение е Кения, 

където наследството от насилието след изборите през 2007-2008 г. изглежда е накарало 

населението да бъде особено чувствително към подкрепата на сурови наказания за реч на 

омразата. По-скоро констатациите по този проект предполагат, че други обвинения срещу медиите, 

включително неплащане на данъци или предоставяне на възможността на въоръжени групи да 

разгласяват мотивите си, е значително по-вероятно да предизвикат подкрепа за наложени от 



правителството ограничения, отколкото установени пристрастия или лъжи. Експериментът се 

допълва и от данни от проучвания и дискусии във фокус групи със заинтересовани страни във 

всичките четири държави. Проучването, проведено чрез разнообразни методи, хвърля 

допълнителна светлина върху опасенията на хората относно медиите в Африка и факторите, които 

могат да подкопаят подкрепата за такава жизненоважна демократична свобода като свободата на 

изразяване на мнение. 

Други две страни, чиито медии са малко познати в научната литература, са Иракски Кюрдистан и 

Монголия. Жиан Фарис от Антверпенския университет в Белгия (Advertising and Media Capture in 

Transitional Democracies: The Case of Iraqi Kurdistan) представи теоретичните и методологическите 

аспекти на изучаването на разпространението на рекламата в непрозрачен медиен пазар в 

демокрации в преход, като обектът на изследване е специално Иракски Кюрдистан. По отношение 

на развитието на медийния пазар, ролята на държавата и политическия паралелизъм Иракски 

Кюрдистан е ярък пример за непрозрачна медийна среда. Това създава редица методологични 

трудности, свързани с „търговската тайна“ на медийните компании. Финансирането на медийните 

организации е непрозрачно: структурите на собствеността са скрити; информацията за тиража, 

потреблението и приходите се контролира от собствениците на медиите; информацията за 

общественото радиоразпръскване се контролира от правителството. Предишни изследвания върху 

пленяването на медиите се фокусират върху въздействието на държавната реклама като средство 

за правителствен контрол, а представеното в Лисабон анализира как различни социални участници 

избират да разпределят рекламите към конкретни медии в рамките на непрозрачен медиен пазар. 

Тези играчи включват корпорации, политически партии, неправителствени организации, както и 

държавни институции. Проучването разкрива мотивите за предубедената ориентация на тези 

рекламодатели към конкретни медии. Резултатите предоставят оригинални емпирични 

доказателства за това как несигурните социално-икономически условия карат медийните 

специалисти да развиват неформални мрежи с рекламодатели (например междуличностни срещи, 

телефонни разговори, брокерство, патронажни връзки, неформални точки за контакт между 

журналисти и рекламодатели). На свой ред този подход позволява на мощни социални играчи да 

използват рекламата като инструмент за въздействие върху новинарски медии и разширяване на 

техните мрежи с управляващи политически партии. Освен това изводите насочват вниманието и 

към умишлените недостатъци в законите, създадени под натиска на доминиращи партии, особено 

законите относно прозрачността и отчетността на медиите.  

В общия калейдоскоп на национални практики презентацията на Ундрах Басанджев, 

Южноилинойски университет Едуардсвил, Мунхмандах Миагмар, Прес институт на Монголия и Пол 

Ерик Нилсен, Университет в Орхус, Дания (Media and Democratization in Post-Communist Mongolia) 

целеше да направи исторически анализ на медиите в посткомунистическа Монголия тридесет 

години след прехода. 

Според Волтмер изследователите на политическите науки рядко обръщат внимание на ролята на 

медиите в процесите на смяна на режима и последващия преход. Освен това медийната наука само 

спорадично е анализирала дългосрочната роля на медиите в консолидирането на демократичните 

процеси. Тази празнина се отнася и за Монголия, където текущите медийни изследвания са 



ограничени (Baasanjav, 2021). Бумът на комерсиалните печатни вестници през 90-те години на 

миналия век и на частните телевизионни станции през 2000 г., заедно с никнещите като гъби онлайн 

новинарски сайтове и социалните медии от 2010 г. насам представят доказателства относно това, 

че монголското законодателство донякъде е установило отворена и плуралистична медийна 

система. Но политическата култура, склонна към клиентелизъм, корупцията и умственото 

наследство от комунизма, създава медиен сектор със значителни пазарни дефекти, доминиран от 

медии, подчинени на политически и бизнес интереси. Монголските журналисти работят в рамките 

на два противоречиви професионални режима. Някои от тях изоставят автономията и 

„предоговарят“ нормите на журналистиката в полза на прагматичното приемане на финансови и 

политически облаги. Други журналисти обаче се стремят да се придържат към западните принципи 

и стандарти. Малка група от изключителни разследващи журналисти са изправени пред постоянни 

обвинения в клевета. В тази обстановка изглежда несигурно колко дълго новите форми на 

разследващи репортажи ще оцелеят в система, в която властите, включително полицейските 

началници и съдиите, не са склонни да разследват корупцията или дори по-лошо - просто застават 

на страната на силните. 

Пренасяйки се в Латинска Америка, Рикардо Рибейро Ферейра от Единбургския университет в 

Шотландия сподели мисли за ролята на журналистиката в де-демократизацията на Бразилия 

(Understanding the Roles of Journalism in the De-Democratisation of Brazil). Журналистиката според 

него играе решаваща роля в процесите на де-демократизация, а именно когато демократичните 

режими „се връщат назад“ към авторитаризъм, характеризиращ се с упадък на институциите 

(Levitsky & Ziblatt, 2018). Проучвания върху постсъветските държави (Knott, 2018), Индия (Rao & 

Mudgal, 2015) и Южна Африка (Rao & Wasserman, 2015) показват, че журналистиката улеснява и 

оформя де-демократизацията поради начините, по които новинарските издания не успяват или 

избягват да проверяват политиците и/или да публикуват съдържание, което е от съществено 

значение за обществената дискусия. Ето защо изследванията се фокусират върху неуспеха на 

журналистиката да изпълнява продемократични функции – тоест върху нейната „отрицателна 

способност“. „Отрицателните способности“ на журналистиката често се изследват чрез теорията за 

„пленяването на медиите“. Тази рамка обаче не обяснява напълно какво се случва в Бразилия. 

Качеството на демокрацията в страната непрекъснато намалява от 2016 г. (V-Dem Index, 2022) и се 

смята, че журналистиката е изиграла активна роля в този процес (Araújo & Prior, 2020; de 

Albuquerque, 2019; Van Dijk, 2017). За разлика обаче от Индия, Южна Африка и Източна Европа 

Бразилия не е претърпяла недостатъчна или неадекватна либерализация на медийния пазар след 

прехода. По-скоро интензивната концентрация на медийна собственост в ръцете на малък 

търговски елит датира отпреди диктатурата от 1964 г. и моделите се променят много малко след 

демократизацията от 1985 г. (Bastian, 2019). Освен това журналистиката в Бразилия се различава от 

тази в други дедемократизиращи се страни, тъй като не изглежда да е изцяло доминирана от 

последователни мрежи от елити. Бразилските медийни организации са влизали в тайно 

споразумение с доминиращите политически елити в някои случаи, но те също изглежда са се 

намесвали в обществените дебати като политически актьори сами по себе си (de Albuquerque, 

2005). Те са улеснили де-демократизацията на Бразилия, като подкопават и облагодетелстват 

определени участници по начини, които насърчават техните собствени търговски интереси (de 



Albuquerque, 2019; Pimentel & Marques, 2021). Въз основа на 40 полуструктурирани интервюта, 

авторът анализира как се развиват възприятията и практиките за ролята на журналистите в 

Бразилия от 2016 г. до 2021 г. Резултатите показват до каква степен журналистите са доминирани 

от интересите на елита, както и степента, до която те също действат според техните собствени 

програми, като насочват противоречията сред тези елити. 

В Европа най-характерният казус за пленяване на медиите е създадената пирамида на властта в 

Унгария, където държавата, медиите и партията на Орбан са се слели в едно. Затова участието на 

унгарски колеги в конференцията предизвика подчертан интерес. Габор Поляк и Ката Хорват от 

Университета ЕЛТЕ (Disinformation infrastructure and new tools of credibility in the Hungarian media 

system) подчертаха, че унгарската медийна политика след 2010 г. води до пълното трнсформиране 

на структурата на собствеността и финансирането на медийната система в страната, като по този 

начин се релативизира етичната рамка на журналистиката. Икономическите и професионалните 

решения са заменени от политически избори и лоялност към управляващата партия, а темите, 

аргументите и лексиката на публичния дискурс се определят единствено от правителството и от 

управляващата партия. Сред целия арсенал от средства за пропаганда и задушаване на критични 

гласове, който партията на Виктор Орбан прилага, дезинформацията се превръща в централен 

елемент от унгарския политически дискурс. 

Днес филтърният балон е едно от най-критичните явления, разкъсващи демократичната публична 

сфера в Унгария. Въпреки че обикновено се свързва със социалните медии, фрагментацията, свят 

на паралелни, безконтактни репрезентации на реалността, вече е достигнала до традиционните 

медии. Всеки проблем и скандал е заключен в собствената си (проправителствена или 

опозиционна) публична сфера. Такова разпространение на феномена филтърен балон повдига 

въпроси дали може да се говори за демократична публичност и честни избори при подобни 

условия. Унгарският случай е интересен не само сам по себе си, но и защото е модел за много 

популистки политици в Европа и по света. 

Презентацията на Атила Баторфи, Университет ЕЛТЕ, Будапеща (Conflicts between Fundamental 

Rights, the Government’s Subsidized Speech and the Public Interest in Hungary) допълни картината на 

медийната действителност в Унгария, повдигайки проблема относно ограниченията на 

правителствената комуникация и влиянието й върху основните права на гражданите. 

Субсидираното слово може да изкриви демократичната публична сфера, без да е необходимо 

правителството да използва класическите инструменти на негативния медиен контрол. 

Субсидираната реч е по-малко зрелищен инструмент в сравнение с явната цензура, физическата 

заплаха и сплашването, но в крайна сметка може да бъде също толкова опасна за демократичния 

публичен дискурс, колкото и другите инструменти. Според Адам Шинар (Shinar, 2021) 

субсидираната реч вече е структурно предизвикателство в три държави: Израел, Полша и Унгария. 

Структурният проблем се състои в това, което Шинар нарича мажоритарно закрепване и което 

според него е проектирано с точната цел да предотврати демократичната промяна. В заключение 

Баторфи изтъкна, че субсидираната речева практика на унгарското правителство чрез публична 

реклама може да наруши основни права, риск, който би могъл да бъде взет предвид в едно бъдещо 

законодателство. 



Докладите за останалите европейски държави, между които и България, разкриха както 

разнообразие, така и общи проблеми. Завладяване на медиите, плурализъм prima facie и дива 

поляризация в гръцкия медиен пейзаж (Media capture, prima facie pluralism, and savage polarization 

in the Greek media landscape) под това заглавие д-р Майкъл Неврадакис, колеж Иър (CYA) в Атина, 

Гърция обобщи медийната действителност в тази страна. Според класификацията на Халин и 

Манчини (2004) Гърция е поставена в категорията „средиземноморски“ или „поляризирано- 

плуралистичен“ модел, което означава медийна среда със силна симбиоза между медиите, 

политиката и държавата, като цяло липса на медийна и журналистическа независимост, водеща 

роля на електронните (ефирните) медии и слаб печат. Въвеждането и разрастването на цифрови и 

онлайн медийни източници през двете десетилетия, последвали публикацията на Халин и 

Манчини, не променят характеристиките на гръцкия медиен пейзаж. Всъщност през последните 

години Гърция регистрира рязък спад по отношение на класирането си според индекса за свобода 

на медиите на „Репортери без граници“ до най-ниските нива в Европа. 

Авторът подчерта, че завладяването на медиите е ключова черта на гръцката медийна реалност. 

Няколко фактора представят завладяването в гръцкия случай: „въртяща се врата“ между политиката 

и редиците на журналистите, големи (и далеч не безпристрастни) държавни субсидии за медиите – 

както се вижда от 40-те милиона евро финансиране, предоставено на медии за обществени 

съобщения, свързани с COVID, „железни триъгълници“ и олигархична позиция, държана от шепа 

икономически и политически могъщи медийни собственици, върховенство на политическите и 

партийните интереси за сметка на обективната журналистика, липса на цялостно лицензиране и 

законодателна рамка за радио- и телевизионните оператори, prima facie плурализъм, при който 

голям брой медии не представят разнообразие от мисли и мнения, липса на политическа 

независимост на обществения оператор ERT, недостиг на разследваща журналистика, онлайн 

среда, която до голяма степен възпроизвежда отклоненията на медийната действителност, почти 

пълната липса на некомерсиални и нестопански медии и заплахи за насилие и подслушване на 

журналисти. 

В този неблагоприятен контекст множество проучвания са установили, че доверието в медиите и 

журналистиката е твърде ниско в Гърция, като публичната сфера и гражданското общество вече се 

смятат за по-слаби, отколкото в нейните европейски партньори. Изследванията също така показват, 

че Гърция има особено високи нива на потребление на онлайн новини, може би като обществен 

„отговор“ на кризата на доверието, поддържана от традиционните медии, заключава  д-р 

Неврадакис. 

Какво става в съседна Турция, където журналистите и медиите търпят не само натиск, но и 

физически репресии?  Мурат Аксер от университета в Ълстър запозна публиката с пленяването на 

медиите и с механизма на преминаване от съгласие към съпротива (Media Capture in Turkey: From 

Compliance to Resistance). 

Той подчерта, че свободата на печата и борбата за независимост на медиите еволюират от 

съпротива срещу елементарния контрол на ниво публикация/редакция до цялостно блокиране и 

филтриране на цялата информация в турските медии на 21-ви век. През последните 20 години 



турските медии са свидетели на пленяване на медиите и контрол с диктаторски размери. 

Медийните олигарси прилагат нови тактики за сплашване срещу репортери, вариращи от 

популистки дискурсивни атаки до автоцензура. В тази нова медийна рамка речта на омразата се 

изгражда и разпространява по линия на културна война. Подобна реч на омразата от специално 

изпратени журналисти е насочена към членове на опозиционни партии, протестиращи от движения 

за защита на околната среда и правата на работниците, студенти и работници, които търсят защита 

на своите права. Институционната система за сплашване може да управлява политическата 

координация отгоре надолу на най-високо ниво (CIMER/Президентски комуникационен офис) или 

на разстояние чрез НПО (The Pelican Group), както и дискретно чрез отделни тролове на държавна 

заплата. Политическите/неформалните мрежи за атака включват депутати от AKP, които активно 

подкрепят тези тактики за сплашване. Като защита на свободата на изразяване Мурат Аксер 

предложи преосмисляне на етиката и ролята на журналистиката, ограничения на правните 

инструменти за сплашване на медиите чрез нови конституционни гаранции, медийна грамотност и 

проверка на фактите, ограничения на медийната собственост, подкрепа и защита на алтернативни 

медии, ограничаване на социалните медии и забрана на тролинга.  

В рамките на балканския регион бяха представени и две презентации от България. Докладът на доц. 

д-р Иво Инджов, Великотърновски университет анализираше „Българската медийна система: 

между "средиземноморския модел" и "заловените медии"?“ (The Bulgarian media system: between 

the "Mediterranean model" and the "captured media"?). 

Изследването се основава на 30 експертни интервюта за медийната система, журналистическата 

култура и медийния преход в България, както и възможните паралели с типологията на Халин и 

Манчини и като цяло със западните модели. Почти всички анкетирани, които бяха цитирани,  са на 

мнение, че въпреки първоначалните успехи на демократизацията в България след 1989 г. процесите 

на възходящо развитие спират сравнително бързо след това. През последния четвърт век 

българската политическа система следва „доста балканската си логика и съчетава авторитарни 

тенденции, липса на правова държава (…) , както и недоразвито гражданско общество.“ (Живко 

Георгиев, социолог). Политологът Антони Тодоров уточнява, че „ако държавата се намесва силно 

по отношение на медиите, това се случва в момент, когато някой политически актьор буквално я 

плени и я използва като машина за натиск”. Някои от респондентите посочват предполагаемата 

роля на бившия премиер Борисов в ключови медийни сделки, отхвърлени или одобрени от 

формално независимия регулативен орган. 

Анализирайки интервютата, авторът изтъкна, че еврофондовете са основният източник на корупция 

и олигархична симбиоза в България. Държавата вече не изпълнява етатистка преразпределителна 

роля, а управленско-разпределителна функция; управляващите си "купуват" медии с реклама от 

еврофондовете, държавна реклама, договори за т. нар. "медийно обслужване" на общините. От 

партиен или партийно ориентиран, но сравнително свободен печат през 90-те години до 

политизиране на част от медийната среда: това е заключението на мнозинството от анкетираните, 

които са на мнение, че през първото десетилетие на демократичния преход българските медии са 

били най-свободни, въпреки че в началото периодът е белязан от "войни" между партийните 

вестници. 



Социологът Живко Георгиев е на мнение, че "трите модела на Халин и Манчини са варианти за 

изследване в условията на развито гражданско общество, развит политически плурализъм и развит 

корпоративен медиен свят, но не и олигархичен. У нас има симбиоза между политически, 

олигархичен елит и медиен елит, който е подчинен на първите два, като няма върховенство на 

закона (…) Кое е особеното на нашите олигарси? Всички те без държавна шапка и обществени 

поръчки са инвалидизирани икономически субекти. Това не е Берлускони.“ Трудно е да се изследва 

и класическата роля на държавата в развитието на медиите по отношение на България, тъй като 

държавата в Централна и Източна Европа традиционно има слаб авторитет. Като компенсация тя е 

склонна към авторитарни тенденции и разрушаване на разделението на властите, смята 

политологът Евгений Дайнов. Освен това „българският властови модел е олигархично-властен, 

формата на демокрация е без особено значение“. (Веселин Стойнев, журналист). 

Тревожното с български адресат е, че „в нито една южноевропейска страна в последно време – от 

ерата на Франко и „режима на полковниците“ в Гърция – държавата не е разполагала с тези 

инструменти за подчинение на медиите, които имат държавите и управляващият елит в голяма част 

от Източна Европа". (Живко Георгиев) 

Следователно инструментариумът на „трите модела“ може да послужи само като отправна точка 

за изследване на медийната система в България, но много по-подходящи за задълбочаване на 

проучванията са концепциите за пленените медии и сравненията с медийните системи в бившите 

социалистически страни. 

Другият доклад от България на д-р Бисера Занкова, фондация „Медии 21“, беше посветен на 

първоизточника на теорията за пленените медии, а именно  пленяването на регулирането чрез 

отклонения при осъществяването на контрола в медийната сфера от страна на регулаторите („Media 

regulatory capture: problems and guarantees“). Беше подчертано, че проблемът с „улавянето” се 

отнася не само до медиите като такива, но и до тяхното регулиране. Пленяването е налице, когато 

новинарските медии, вместо да защитават обществения интерес, прокарват търговски или 

политически интереси на държавни и/или недържавни групи със специални интереси, 

контролиращи медийната индустрия. Залавянето на медиите се отнася главно до съдържанието, 

разпространявано с цел да се облагодетелстват политически партии и икономически групи, като по 

този начин се осакатява обществената функция на медиите и тяхната четвърта властова роля. По 

отношение на регулирането частни интереси проникват в медийните органи и отклоняват 

изпълнението на функциите им от обществения  интерес. Фактически частният интерес замества 

обществения интерес и действа под прикритието на общественото благо. Това явление може в 

крайна сметка да застраши свободата на изразяване и да подкопае демокрацията. Теорията за 

плененото регулиране се свързва с Нобеловия лауреат, икономист от Чикагската школа, Джордж 

Стиглър, който забелязва, че регулираните индустрии имат силен и непосредствен интерес да 

влияят на регулаторите, докато обикновените граждани са по-малко мотивирани за това. Налице е 

риск, на който една агенция е изложена поради самото си естество. Той предполага, че регулаторът 

трябва да бъде защитен от външно влияние, доколкото е възможно. 



В медийната сфера органите трябва да стоят на една ръка разстояние от властта и да 

взаимодействат с представителната система. Създаването им е проектирано така, че да балансира 

политическите власти. Законодателните разпоредби обаче не са достатъчни и трябва да се 

предвидят допълнителни гаранции, за да се ограничат неправомерните влияния и да се защити 

тяхната независимост. От години български медийни експерти критикуват политизирането на 

медийните регулатори в страната и органите за финансов надзор, които също участват в медийното 

регулиране. Съветът за електронни медии (СЕМ) се състои от петима членове – двама се назначават 

от президента, а останалите трима се избират от парламента. Истинско гражданско участие при 

номинирането на членове на СЕМ фактически няма. Органът е изложен на политическо влияние 

поради самия начин на създаването си.  

В края на доклада бяха обобщени някои важни изводи относно пленяването на регулирането. То 

варира по степен и вид в различните агенции и правни системи. Трудно е да се намерят достоверни 

доказателства за силно и/или всеобхватно пленяване на органите. Това явление е винаги свързано 

с резултата, ето защо могат да се прилагат специални тестове за откриването му, като се изследват 

актовете на регулатора. За да могат да се направят задълбочени изводи, са необходими 

систематични емпирични изследвания, а публикуването на конкретни случаи на пленяване може 

да бъде полезно както за теорията, така и за практиката. Необоснованите промени в 

административните практики трябва да бъдат внимателно проучени за евентуални отклонения от 

принципите на доброто регулиране (нарушаване на принципа на легитимните очаквания).По-

обширната работа по проблемите на пленяването на регулирането ще предостави и повече идеи за 

предотвратяването му. В борбата срещу подобни отклонения е важна ролята на медиите и тяхната 

активност за поддържане на демократичността, прозрачността и отговорността в собствената им 

сфера. 

Чрез доклада на Рикард Парила Гакс (Залцбургски университет), Рут Мартинес-Родригес 

(Университет Помпеу Фабра) и Марсел Маури-Риос (Университет Помпеу Фабра) публиката научи 

повече подробности за структурата на медийната собственост на най-значимите новинарски медии  

в Испания към 2020 г. От прехода на Испания към демокрация в края на 1970 г. силното влияние на 

политическите актьори, слабата журналистическа професионална култура, несигурността на 

журналистическата работа и няколко случая на ограничаване на свободата на изразяване (Ramon 

et al., 2021) са оставили своя отпечатък върху испанската медийна система. Традиционно големи 

бизнес конгломерати със сложни структури на собственост винаги са контролирали испанския 

медиен пазар (Almiron, 2011). Презентацията представи резултатите за Испания от Euromedia 

Ownership Monitor (EurOMo), сравнителен проект, съфинансиран от Европейската комисия, който 

оценява прозрачността на медийната собственост, въз основа на анализа на 31 медии и 218 преки 

и непреки юридически и физически собственици. Медийната извадка обхваща петте най-гледани 

телевизии, четирите най-слушани радиостанции, петте най-четени печатни вестника, техните 

онлайн еквиваленти и четирите най-четени местни вестника в цифров формат през 2020 г.  

Основните констатации са, че в Испания преобладават много завоалирани структури на собственост 

като цяло интернационализирани, включващи собственици от ЕС, САЩ, Мексико, Сингапур и 

Каймановите острови, силно сближаване на медийната собственост с финансови фондове и 



инструменти, обща липса на прозрачност относно действителните собственици на медиите, 

журналистическия персонал, финансите и държавните субсидии. Разкриването на информация 

пред обществеността и пред гражданското общество се случва рядко или несистематично за всички 

собственици. Всъщност липсата на яснота относно медийната собственост е предпоставка за 

явлението „пленени медии“. Невъзможно е да се предприемат стъпки за справяне с прекомерната 

медийна концентрация и с конфликтите на интереси без идентифициране на собствениците в 

медийния сектор. Общественото знание за самоличността на тези, които владеят медиите, помага 

да се гарантира, че злоупотребите с медийна власт могат да бъдат персонално оценявани, 

оповестявани, открито обсъждани и дори – предотвратявани. По този начин медийните регулатори 

и публиката знаят кой в действителност притежава медийните източници и съответно влияе върху 

тях. Този проблем е хроничен в повечето европейски страни, но в България се отличава с особена 

острота, затова е важно да бъдат сравнени подходите за решаването му в различните страни. 

Основната цел на  доклада „Политически пристрастия на медиите. Проучване на най-популярните 

национални телевизионни канали в Украйна“ (Political Media Bias. The case study of the most popular 

nationwide TV channels in Ukraine) на Гражина Пиехота, Анджей Фрич Моджевски от Университета в 

Краков и Роберт Райчик, Силезийски университет в Катовице  беше да се определи степента на 

влияние на медийните пристрастия върху дневния ред на новинарските програми в телевизиите: 

1+1, Украйна, ICTV, Интер, Канал 5 и UA: Първи. Тези телевизионни организации принадлежат на 

различни олигарси, с изключение на UA:Pershyi, който е украински обществен телевизионен канал. 

Изследването се отнася за основните новинарски програми в шест общонационални телевизионни 

канала в Украйна преди началото на руската инвазия на 24 февруари 2022 г. с изключение на 

окупираната зона на Донбас и полуостров Крим. За да се установи връзката между пристрастията 

на медиите и дневния ред, са разгледани три основни въпроса: относно операцията на 

Обединените сили в Донбас (конфликта в Донбас), отношенията между Украйна и Руската 

федерация и държавния език след въвеждане на спорния Закон за държавния език в Украйна. 

Анализът показва, че дневният ред на основните новинарски емисии на най-гледаните 

телевизионни канали в Украйна не се различава по съдържание, а само по градация, която обаче 

не е продиктувана от политически пристрастия. В няколко случая е установено, че собственикът на 

телевизионен канал използва своята телевизионна станция, за да популяризира собствената си 

благотворителност и да атакува бизнес конкурент. Политическо пристрастие, състоящо се, наред с 

другото, в показване или въздържане от публикуване на журналистически материали по конкретни 

теми, по отношение на основната ос на обществено-политическото разделение в Украйна преди 24 

февруари 2022 г., не е настъпило през анализирания период, което означава, че дневният ред на 

новинарските емисии на телевизионни станции, смятани за проруски или проукраински въз основа 

на произхода на техните собственици, не се характеризира с пристрастие. 

Съвременните предизвикателства, пред които е изправена журналистиката, подчертават 

значението на регулирането, отчетността и прозрачността на медиите. По-голямата част от 

потенциалните конфликти в журналистиката се уреждат от етични норми, чието спазване е 

подсилено от институции и механизми от по-неформален характер. По тази тема Жоао Миранда от 

Университета в Коимбра, Португалия представи доклада за „Наложена“ отчетност и прозрачност на 



медиите – помощи от португалския опит (“Mandated” accountability and transparency of the media – 

subsidies from the Portuguese experience”). Механизмите за отчетност могат да възникнат както от 

журналистическите институции, така и от самите актьори или от сътрудничеството между 

журналисти и други заинтересовани страни (Bertrand, 2018). Преобладава неконфронтационният и 

диалогичният характер на медийната отговорност и прозрачност, които включват желанието на 

новинарските организации и актьорите да отговарят за своята дейност и да признаят и самовъзлагат 

конкретни отговорности и стандарти. Въпреки това е възможно да се идентифицират различни 

примери за „упълномощена“ отчетност (Miranda & Camponez, 2019; 2022) и прозрачност (Miranda, 

2022) в контекста на португалските медии, където доброволната инициатива на новинарски актьори 

и гражданското общество се заменя със законови изисквания или препоръки за прилагането на тези 

инструменти. Подобни явления Кампонес (Camponez, 2011) характеризира като процеси на 

„юридифициране“ и „пленяване“ на журналистическата етика и само- и ко-регулирането под 

влияние на закона и държавата. Тези процеси изискват систематизиране на различните начини и 

методи за търсене на отговорност на медиите, както и изследване на границите до където ще се 

простира намесата на държавата. 

Преосмисляне на трансформацията на труда на журналистите и несигурните работни места в ерата 

на цифровите медии бяха във фокуса на презентацията на  Салих Кинсун, докторант в Университета 

на Есекс, Великобритания. В ерата на цифровизацията процесите на производство на новини и 

журналистическите практики се промениха коренно и приеха нова идентичност. Новата форма на 

производство на новини, която може да се определи като платформена журналистика, създава и 

нова общност от журналисти. Журналистите трябва както да си осигурят приходи, които да 

отговарят на условията на тяхното ежедневие, така и да преодолеят стената на забравата, което е 

изискване, породено от естествения алгоритъм на платформите. Журналистиката се превръща в 

дейност, изискваща постоянни усилия и внимание. Липсата на трудови договори, които гарантират 

бъдещето на журналиста, който генерира новини за платформи, както и липсата на синдикална 

сигурност, са основните причини за това непрекъснато състояние на активност. Тези журналисти са 

се превърнали в най-видимите членове на несигурната класа, тъй като се адаптират към 

гореспоменатия гъвкав трудов процес и са заключени между постоянните промени в работата и в 

живота. Докладът предложи дискусия относно несигурните условия на труд и бъдещето на 

прекаризираната журналистика.  

Новите платформи като пленени медии бяха обсъдени и от Патриша Анеза от университета в 

Бергамо (Social Media as Captured Media: Surveillance Capitalism from a Discursive Perspective). 

Историческите елементи на пленяването на медиите в Португалия бяха разкрити от Изадора Атайде 

Фонсека, Католически университет, Лисабон (Captured by Elites: The Portuguese Media System during 

Liberalism (1820-1926), а Карла Ганито и Катя Ферейра от същия университет представиха 

изследване относно португалските алтернативни медии като защита срещу пленяването на 

медиите (An Exploratory Study of the Portuguese Alternative Media Landscape). 

 



3. Изводи 

Теорията за пленените медии все повече набира скорост и изисква не само изследвания, но и 

постоянни дискусии. Особено важни са сравнителните проучвания, както в географски план, така и 

по определени проблеми. Необходимо е да се прецизира дефиницията на „пленеността“, като се  

отделят случаите, които се отнасят до други проблеми в медийната сфера. Твърде широкото 

понятие „пленени медии“, което обхваща едва ли не всякакви недостатъци, дефицити и отклонения 

всъщност размива цялата концепция и я превръща в куха черупка. За да се избегне подобно 

„олекване“ на науката обаче, са нужни повече емпирични и съпоставими данни. Конференцията в 

Лисабон  беше една от стъпките във вярната посока. Присъствието на изследователи от различни 

традиции и поколения е залог за приемственост и обогатяване на подходите към решаването на 

този сложен проблем. 

4. Поглед към бъдещето 

Форумът „Пленените медии: изследване на медийните системи в и след преход“ в Лисабон сплоти 

и една интернационална общност от изследователи, отдадени на идеята да изследват медийните 

системи в нов ракурс. Българските участници бяха едни от инициаторите на това новаторско 

начинание. Следващият етап е подготовката на публикации и на цялостно издание по темата и 

специално участие в други международни събития. Всичко това звучи изключително оптимистично 

и превръща проекта „Медийната система и журналистическата култура в България. (Изследване в 

светлината на трите модела за отношенията  медии – политика на Халин и Манчини)“ в пионерна 

изследователска инициатива, която ражда нови планове и възможности. 

 

*Конференцията беше организирана от Изследователския център за комуникация и култура 

(CECC), Факултет по хуманитарни науки на Католическия университет на Португалия в 

Лисабон, в сътрудничество с проекта „Медийната система и журналистическата културата 

в България (Изследване в светлината на трите модела на отношения медии – политика на 

Халин и Манчини)“. Проектът се реализира от  Великотърновския университет „Св. св. Кирил и 

Методий и финансиран от Фонд "Научни изследвания". 
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