
Българската медийна система – мeжду средиземноморския модел и системите със 

„завладени“ медии? 

Пилотна студия за границите на приложение на типологизацията на Халин и Манчини в 

страните от Източна Европа1 

Иво Инджов 

 

Резюме: Студията се вписва в основната цел на проекта „Медийната система и 

журналистическата култура в България“ - да ги постави на географската карта на 

сравнителните проучвания на световните медийни системи. За изходна точка служат 

„трите модела“ за отношенията медии – политика в Западна Европа и Северна Америка на 

Hallin и Mancini; те са разглеждани в светлината на премислянето и преосмислянето им 

през последните 15 години. 

Освен върху кабинетно проучване, текстът е базиран и върху седем от общо 30 експертни 

интервюта, проведени въз основа на въпросник от оригинално изследване на Hallin и 

Mancini. Интервюирани са медийни изследователи, журналисти, политолози, социолози,  

историци и др. Анализ установява, че българската медийна система има някои видими 

прилики със поляризирано-плуралистичния средиземноморския модел, в който фактори 

като етатизмът и политическия клиентелизъм въздействат силно върху медиите и 

журналистиката. Същевременно типологизацията на медийните системи в западните 

либерални демокрации не са особено подходящи за „позициониране“ на такива като 

българската. Нейното функциониране зависи много повече от преподчиняването на 

медиите от политически и олигархични фактори в условията на „завладяна“ държава и 

слабо гражданско общество.    

 

Проблемът за типологизациите на медийните системи в международен план 

„Западните медийни стандарти“, „англосаксонската журналистика“, „немското медийно 

законодателство“ и други подобни клишета често се явяват отправна точка за обсъждане и 

критики на  дефектите на медийните системи в Източна Европа. По правило те са добър 

първоначален ориентир, но когато се налага по-задълбочен анализ, винаги се сблъскваме с 

трудното операционализиране на тези понятия. Те са се превърнали в клишетата спрямо 

практиките в регион, в който 30-годишното лъкатушене към свободата и плурализма на 

медиите е обагрено от много собствени специфики. Още повече, че няма единен „западен 

медиен модел“, който тези страни да следват в хода на опитите да възприемат „законите“ на 

либералната демокрация и правовата държава, интегрална част от която са и свободата на 

изразяване, свободата на медиите и медийния плурализъм.  

Погледнати от друг ъгъл, съпоставките на източноевропейските със западните медийни 

системи - не само в научно-изследователски план, но и на прагматично ниво, е разбираемо и 

неизбежно. Повечето от тях станаха членки на ЕС, привлякоха немалки западни медийни 

инвестиции и същевременно са обект на критични наблюдения от страна на Европейската 

 
1 Изготвена е в рамките на научно-изследователския проект „Медийната система и журналистическата 
култура в България (Изследване в светлината на трите модела за отношенията медии – политика на 
Халин и Манчини). Проектът се реализира от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и е финансиран от Фонд 
„Научни изследвания“ по договор № КП-06-H35/6 – 18.12.2019.   



комисия (за прозрачността на медийната собственост и гарантиране на свободата на 

изразяване), Съвета на Европа, но също така и международни организации като „Репортери 

без граници“, „Фрийдъм хаус“ и др., чиито класации за свобода на медиите имат световен 

резонанс.   

В докладите, мониторингите и ранглистите се обръща внимание основно на политическите, 

законодателните и икономически рамки на дадена медийна система, но се пренебрегват  

социокултурните и историческите фактори, както и медийната саморегулация и 

журналистическата култура. В някои случаи, като българския например, последната група 

фактори могат да послужат много добре за разбирането на незавидното състояние на медиите 

и журналистиката.    

Преди близо 20 години двама изследователи на политическите комуникации – американецът 

Daniel C. Hallin и италианецът Paolo Mancini, формулират прословутите три „идеални“ модела 

на взаимоотношенията между медийните и политическите системи, респ. на 

журналистическите култури в Западна Европа и Северна Америка (Hallin, Mancini 2004, вж. и 

пилотната им статия от 2003 г.). Те правят  сравнителен анализ на 18 медийни системи с 

помощта на качествени проучвания и съпоставки на емпирични данни и статистика, за да 

открият общото в плетеницата от системни характеристики.  

Трите модела са (Hallin, Mancini 2004, 2003):  

- Средиземноморски или поляризирано-плуралистичен (Италия, както и Испания, 

Португалия, Гърция; Франция има много общи черти с тях, но и със страните от втория модел). 

Терминът „поляризиран плурализъм“ е взет назаем от политолога Джовани Сартори: при 

политическия плурализъм има остра поляризация  или широки различия между партиите.  Той 

предопределя т.нар. политически паралелизъм между партиите и изданията в частност и 

политизирането на медиите като цяло. Налице е външен плурализъм в медиите.2 Силни 

позиции има етатизмът. Държавата е традиционен играч на пазара поради слабостта на 

буржоазията, в по-ново интервенира в медийния сектор и субсидира печата. Регулацията на 

електронните медии е несполучлива, тя не спира възхода на медийната империя на 

Берлускони; обществените телевизии са слаби. Много по-слаби в сравнение със страните от 

другите два модела са журналистическият професионализъм и медийната саморегулация. 

Hallin и Papathanassopoulos (2002) акцентират върху политическия клиентелизъм като причина 

за уязвимото положение на медиите в региона – тенденция още по-силно изразена в 

„роднинската“  Латинска Америка. 

- Северно- и централноевропейски или демократично-корпоративен (Швеция, 

Норвегия, Финландия, Дания, Холандия, Белгия, Германия, Швейцария, Австрия): властови 

баланс между обществените групи, „държава на благоденствието“. В медийния сектор техните 

принципи се материализират в силните обществени телевизии и радиа, актуалността на идеята 

за обществената отговорност на частните медии и високо ниво на журналистически 

професионализъм. Налице е външен плурализъм, специално в националната преса. Държавата 

субсидира пресата, специално в скандинавските страни. Медийната саморегулация е 

институционализирана.   

 
2 Той се проявява в рамките на медийната система: изданията имат различна идеологическа и 
политическа насоченост. За разлика от него вътрешният плурализъм съществува в рамките на вестника, 
телевизионното предаване и т.н.  



- Северноатлантически или либерален (САЩ; също така – Канада, Ирландия и 

Великобритания. Двете европейски страни заемат междинно положение, тъй като имат много 

общи черти с втория модел): „свободен пазар“, минимални регулации, вкл. за медиите. Те се 

отличават с вътрешен (външен във Великобритания) плурализъм на теми, мнения и позиции. 

Мощни частни телевизии и вестници – най-вече в САЩ, силни обществени телевизии във 

Великобритания и Ирландия. Висока степен на медийна саморегулация, осъществяваща се 

автономно, в рамките на изданието; журналистическият професионализъм е на високо ниво.  

Макар и поизбледнели с разгръщането на глобализацията и модернизирането на всички сфери 

на масовата комуникация, които нивелират различията между отделните страни, тези модели 

все още служат като отправни точки за анализ на стари и нови медийни демокрации, останали 

извън тази „координатна система“. Още през 2004 г. Hallin и Mancini (306) са на мнение, че 

средиземноморският или поляризирано-плуралистичният модел би бил „най-широко 

приложим за други системи като емпиричен модел на връзката между медии и политически 

системи“. Това обаче го е превърнало в „остатъчен“ модел. В по-нови разработки двамата 

отбелязват нарастващото глобално влияние на либералния модел. 

Типологизациите, които правят Hallin и Mancini, имат описателен характер и се базират на 

анализ на четири измерения на медийните системи, всяко от което обхваща различни 

променливи: структура на медийните пазари като резултат от развитието на масова преса; 

политически паралелизъм на медиите; журналистически професионализъм, разглеждан като 

континуитет на независимата от инструментализиране журналистика; ролята на държавата. 

Проявленията на тези компоненти е разгледано и в исторически план. В рамките на всеки 

модел има и видими различия, но авторите на считат приликите за водещи. Освен това всички 

страни от трите модела са високо развити индустриални и демократични общества (в наши дни 

– постиндустриални).  

„Трите модела“ имат и слаби страни – фокусирани са върху хомогенния „западен” свят,  

изследвани са само развити икономики/либерални демокрации. Не се обръща внимание на 

онлайн медиите. Norris (2009) счита, че предложената типология е слабо емпирично 

подплатена. Критично се дискутира и дали въобще е възможно тя да се приложи за медийни 

системи извън Западна Европа и Северна Америка, отбелязва самият Hallin (2016).  Студия на 

Brüggemann, Engesser, Büchel, Humprecht, Castro (2014) потвърждава първоначалните 

характеристики на моделите на Hallin и Mancini като три от четирите измерения показват 

относително високи нива на вътрешна последователност. Авторите обаче установяват, че 

„ролята на държавата“ трябва да бъде разглеждана в три измерения, а клъстерният им анализ 

разкрива четири емпирични типа западни медийни системи, които диференцират и 

разширяват оригиналната типология: северен, централен, западен и южен клъстер.  

Редица източноевропейски автори намират по-малко или повече прилики между медийните 

системи на повечето бившите комунистически страни и „средиземноморския модел“: Slavko 

Splichal (1994), Tomasz Goban-Klas (1997: 40) и A. Wyka (2008: 66) (цит. в: Dobek-Ostrowska 2012: 

26-50). Bogusława Dobek-Ostrowska (2012 и 2017) и Алфандари (2000: 13) считат, че медийните 

системи на централно-европейските страни, респ. България си приличат най-много с 

италианската (средиземноморския модел). Според Mancini (1991: 139, цит. в Алфандари 2000) 

тя  се отличава с това, че: (1) медиите се намират под силен държавен контрол, който е пряк, 

както е с държавното радио и телевизия, или косвен, какъвто е случаят с различните форми на 

субсидиране на пресата; (2) значителна степен на партийна обвързаност на медиите; (3) 



значителна степен на интегрираност на журналистическата и политическата среда; (4) липса на 

система за журналистически професионални и етични норми3.  

Dobek-Ostrowska (2017) изброява много прилики между характеристиките на поляризирано 

плуралистичния модел и тези на полската система, припомняйки констатациите на Hallin и 

Mancini (2004) за първия: нисък тираж на всекидневниците и водеща роля на електронните 

медии; медиите, основно пресата, акцентират силно върху политическия живот, налице е 

външен плурализъм; силна традиция на коментираната журналистика;  правителството и 

управляващата партия инструментализират обществените радио- и телевизия; голяма е ролята 

на държавата като техен собственик, същевременно тя контролира частните медии чрез 

регулация и лимитиране на лицензиите; политизация на медийното съдържание вследствие на 

политическия натиск; силна комерсиализация на медийния пазар като резултат от 

икономическия натиск; по-нисък журналистически професионализъм, отколкото при 

демократично- корпоративния или либералния модел;  отношенията на медиите и 

политическите елити се характеризират частично с  конфликти, засягащи автономията на 

журналистиката; медийни организации действат под силен външен натиск. 

Karol Jakubowicz (2008: 47, цит. в: Dobek-Ostrowska 2012) на свой ред акцентира върху 

политическите прилики между двата вида системи. Бившите комунистически страни са 

сравнително скоро демократизирани, изостават в икономическото си развитие, характеризират 

се със слаб законово-рационален авторитет, а влиянието на държавата е силно и пряко. 

Модернизацията им е непълна. Zrinjka Perusko (2013), която анализира хърватския 

постсоциалистически медиен модел в зададената от Hallin и Mancini (2004) концептуална 

рамка, също установява висока степен на съответствие със средиземноморския поляризирано-

плуралистичен модел. Тя отбелязва и две закономерности, които биха могли да бъдат 

проучени  на по-късен етап по отношение на българската медийна система: при 

демократизацията след 1990 г. продължават да се проявяват исторически детерминираните 

връзки между политиката и медиите; комунистическият период само нюансира рамката на 

една вече съществуваща медийна система.  

Наистина ли обаче е оправдана склонността на изследователите от региона да откриват 

множество аналогии между техните медийните  системи и средиземноморския модел, най-

вече в италианската му разновидност? Особено на фона на обществено-политически развития, 

които поставят под въпрос прилагането на принципите и инструментите на либералната 

демокрация и правовата държава – тенденции, които са характерни, макар и в различна степен 

за посткомунистическите страни от Централна- и Източна Европа. Макар че е разбираема с 

оглед на някои съществуващи прилики между двата региона, установените до момента 

прилики между тях в сферата на отношенията медии – политика трябва да бъдат посрещани с 

голяма доза резервираност.  

В Южна Европа дефектите на либералната демокрация вървят ръка за ръка със съществуването 

на силно гражданско общество, а в Източна Европа то е слабо; либералната демокрация, по 

ред причини, така и не успява да пусне дълбоки корени – това е обратната страна на проблема 

със „завладяната държава“, която пуска все по-дълбоки корени в някои страни от бившия 

съветски блок. Една от причините за различията между двата региона е различният им път към 

демокрация през 70-е-80-е, респ. 90-е години на миналия век. Португалия, Испания и Гърция 

 
3 Алфандари отбелязва, че Манчини характеризира ситуацията към 1991 г., а единният професионален 
кодекс на италианските журналисти е приет чак през 1998 г. В България това става малко по-късно – през 
2004 г.  



осъществяват само political transition, политически преход. В държавите с комунистически 

режими в Източна Европа този преход е само част от мащабна системна трансформация. Тя 

включва и невиждана в историята смяна на собствеността; процесите на приватизация и 

реституция обръщат с хастара нагоре обществените порядки и оказват силно влияние върху 

медиите, журналистиката и популярната култура. 

През последните години се появиха нови сравнителни проучвания за медийните системи на 

европейските страни от бившия „съветски блок“, които, изхождайки от критериалната рамка и 

типологизацията на Халин и Манчини  ги разглеждат в нова светлина.  

Изследване на Castro-Herrero, Humprecht, Engesser, Brüggemann (2017) има за цел да валидира 

и разшири изследователската рамка на Халин и Манчини като включи в тях на базата на 

емпирични проучвания „дискриминираните“ медийни системи в Централна и Източна Европа. 

На базата на агрегирани данни за 11 държави (България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, 

Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения) в сравнителен план са изследвани две 

променливи: силата на политическия паралелизъм и общественото радио и телевизия. 

Авторите установяват значителни разлики между свободата на пресата и чуждестранните 

инвестиции. Накрая йерархичен клъстерен анализ, базиран на емпирични данни, разкрива, че 

не съществува уникален тип източно- и централноевропейска медийна система, а могат да 

бъдат обособени три групи медийни системи.    

„Източни медийни системи (България, Унгария и Румъния) формира клъстер, характеризиращ 

се с екстремни нива на политически паралелизъм и ниски нива на свобода на медиите. 

Централните медийни системи (Чешката република, Хърватия, Полша и Словения) са сродни 

със силните си обществени радио и телевизия и най-ниските нива на чуждестранна 

собственост. И накрая, северният клъстер (Естония, Латвия, Литва и Словакия) показва най-

високи нива на свобода на пресата, най-високи нива на чужда собственост и най-ниските нива 

на политически паралелизъм“ (Castro-Herrero, Humprecht, Engesser, Brüggemann (2017: 4811). 

Преди това Dobek-Ostrowska (2015) и Perusko, Vozab и Čuvalo (2013, цит. в: Dobek-Ostrowska 

(2015: 38) установяват, че няма единен медиен модел на посткомунистическите държави от 

Централна- и Източна Европа. Те не са монолитни по отношение на демократичната 

консолидация и европейската интеграция, както и спрямо политическите стандарти и степента 

на икономическо развитие. Медийните системи са подложени на политически натиск, който 

води до политизацията им, и икономически натиск, който е отговорен за комерсиализацията 

им. Тези двете негативни тенденции са причина за ниското качество на медиите. Четвърт век 

след краха на комунизма в региона могат да бъдат обособени четири модела на медии и 

политика – хибридния либерален, на политизираните медии, на медиите в преход и 

авторитарен (Dobek-Ostrowska 2015: 37-38). Според нея при първия модел се наблюдават 

някои атрибути, характерни за либералния модел на Hallin и Mancini. Той се характеризира с 

хибридизация, комерсиализация и „свободни медии“, икономическата печалба доминира над 

политическите фактори. Тези специфики са характерни за Чехия, Естония, Латвия, Литва, 

Полша, Словакия и Словения - същите страни, които Perusko, Vozab и Čuvalo причисляват към 

европейския мейнстрийм медиен модел. Вторият модел се формира от пет „частично 

свободни“ държави - България, Хърватия, Унгария, Румъния и Сърбия. Те са на Балкански 

полуостров и/или се намират в географска близост (вкл. Унгария). „В този случай концепцията 

на Hallin и Mancini за поляризирания плурализъм е много полезна“, счита  Dobek-Ostrowska 

(Peruško, Vozab и Čuvalo причисляват тази група страни към медийния модел на Южна и 

Източна Европа и включват в него Хърватия, Унгария, Румъния, България, а също и Литва, която 

в проучването на полската изследователка е причислена към хибридния либерален модел). 



Третият модел включва шест „частично свободни“, бедни и много бедни балкански страни“ - 

Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Македония, Молдова, Черна гора и Украйна, която е 

най-спорна с присъствието си в тази група. Бедността в този регион и неясната политическа 

ситуация обезкуражават чуждестранните медийни инвеститори. Същевременно собствениците 

на национални медии са силно свързани с политическите елити. Четвъртият модел в Централна 

и Източна Европа се основава на концепцията на Siebert, Peterson and Schramm (1956). 

Комунистическата/съветската „обосновка на пресата“ еволюира в друга недемократична 

форма. Русия и Беларус са авторитарни, изключително ограничителни политически режими с 

„несвободни“ медии.  

Медийни системи като българската занапред могат да бъдат изследвани и по отношение на 

концепцията за „завладяването на медии“ в Източна Европа на Mungiu-Pippidi (2013), респ. на 

„завладения либералeн” модел на медиите и журналистиката в Латинска Америка (резюме на 

модела в: Guerrero, Marquez-Ramirez 2014). Guerrero (2010) акцентира върху следните 

специфики на този модел, който очевидно се явява актуално изражение на  традиционния за 

региона политически клиентелизъм: напреднала медийно-политическа симбиоза, в която се 

откроява влиянието на големи медии, корпорации и определени политически групи, които 

действат в свой собствен интерес. Този „медиен“ модел разширява първоначалната концепция 

за „завладяване“, прилагана най-често за държави от Източна Европа и бившите съветски 

централноазиатски републики. В „превзетата държава“ има висока степен на политическа 

корупция, при която частните интереси влияят значително на процесите на вземане на 

решения. Характерно за тази система е и политико-олигархичният контрол върху медиите.   

 

Характеристики на изследването 

Направеният обзор на теоретичните, концептуални и изследователски подходи за изследване 

на съвременните медийни системи, разглеждани в техния политически контекст, позволява да 

се потърсят конкретни отговори за „позиционирането“ на българската медийна система 

спрямо класификаторната рамка на Халин и Манчини. Например: вписва ли се тя в тази рамка 

(изходни паралели най-вече със средиземноморския модел); излизали извън нея заради 

констатираното все по-често „завладяване“ на държавата, респ. медиите от задкулисни 

интереси и мрежи; приложими ли са въобще подобни типологизации за посткомунистическа 

страна като България с нейната „поданическа“ журналистическа култура и малък медиен 

пазар?  

На този етап са възможни две хипотези: 

 Хипотеза 1: Формално погледнато, медийната система на България има хибриден 

характер. В него най-силно се открояват спецификите на средиземноморския модел с 

характерните за него поляризиран плурализъм, политически паралелизъм и етатизъм. 

Същевременно медиите в България могат да бъдат разглеждани и през призмата на 

либералния модел, характерен за севрноатлантическите страни. През 90-те години страната 

започва не само преход към демокрация, но се озовава и във вихъра на настъплението на 

неолиберализма в световен мащаб. Резултатът: стихийна либерализация на медийния пазар в 

началото, приватизация на бившите казионни издания, а по-късно и на ефирни честоти, 

значителна дерегулация; възниква и либералната журналистическа култура. Либералното в 

медийната система обаче бързо се изкривява в полза на политически и олигархични интереси, 

а дефектите на медиите и журналистиката днес са причина страната да е на 111 място по 

свобода на медиите в класацията на „Репортери без граници“. Най-слаби са приликите на 



България с демократично-корпоративния модел. Макар че се превръщат в територия на 

плурализма, обществените медии – БНР и най-вече БНТ, продължават да страдат от родилните 

си дефекти: почти изцяло държавно финансиране и политическите зависимости.  

Хипотеза 2. Формално въвела западноевропейските медийни стандарти, България прилича 

не толкова на средиземноморския модел, колкото основно на страните, в които мощни 

политически, корпоративни и олигархични интереси все повече „завладяват“ медиите.  

Българската медийна система може да бъде разбрана по-добре, ако се отправи поглед към 

бившите „братя по оръжие“ от Централна- и Източна Европа, вкл. Русия. Тя е не само бивш „по-

голям брат“, но и нагледен пример за връзката държава – олигархия в процеса на 

посткомунистическа трансформация с двете й разновидности – при Елцин и при Путин.  

Анализът по-долу, направен въз основа на качествено емпирично проучване, се явява пилотен 

по отношение на изследваната проблематика. Той се базира на седем от проведени общо 30 

експертни интервюта. Седем от тях са  направени по метода на дълбочинното интервю, а 23 

чрез онлайн анкета. Базовият въпросник и за двете форми на допитването е съставен от десет 

отворени въпроса, които стъпват върху оригиналните въпроси от проучване на Hallin и Mancini 

(2003). Част от въпросите са адаптирани към българските реалности, добавени са и нови, 

отчитащи етапа, в който се намират политическите и медийните системи към 2020 г. (Вж. 

Приложение 1). Интервюирани са медийни изследователи, журналисти, политолози, 

социолози, историци и др., които имат солидни познания за отношенията между 

политическата и медийната система в България и особеностите на журналистическата култура. 

Настоящият анализ се базира върху интервютата, в които отговорите на  експертите позволяват 

по-конкретни сравнения на системно ниво между българските медии и журналистика и тези, 

представени в оригиналните три модела на Hallin и Mancini. 

 

България и „трите модела“ – видими прилики, но и големи несъответствия  

Акцентирайки върху липсата на проактивна медийна политика на държавата, Алфандари (2000: 

13) констатира „липса на национален модел на българските медии. За сметка на това се 

наблюдава редовно позоваване на външни медийни модели. Медиаекспертите, правещи 

медийната политика, твърдят например, че прилагат европейските образци. Този мъгляв образ 

обаче не получава що-годе някакъв ясен контур. Нещо повече: при „вноса“ на модели се 

наблюдава предпочитание към етатистки и пренебрегване на граждански ориентирани 

модели. Но и това не би било най-точното твърдение. Защото по действието на медиите може 

да се остане с представата, че по-скоро ги управлява някакъв неясен и компилативен модел“. 

Алфандари все пак счита, че „в България се прилага някакво подобие на политика по 

италиански образец, така както го е описал Паоло Манчини. По четирите представени белега 

този модел стои доста далеч от демократичните стандарти и напомня за Българската ситуация“ 

(вж. по-горе).   

Социологът Живко Георгиев също счита, че сравняването на българската медийна система с 

чуждестранните модели е контрапродуктивно. „Не са полезни аналогиите с другите три 

модела. По-реалистично, интелектуално усилие е да намериш спецификата, а не аналогията с 

първите три. Просто при нас е друго пространството“, счита социологът Живко Георгиев. Макар 

че отграничаването от утвърдените образци не гарантира задължително уникалност, а 

вероятността за „позициониране“ в други, по-слабо изследвани модели е голяма. В подкрепа 

на твърдението си за необходимостта да се търси специфичното на медийна система като 

българската в сравнение с „трите модела“ и най-вече  средиземноморския, с който на като че 



ли тя има най-много прилики, Георгиев обобщава основните й характеристики: „Това е 

медийна среда в ситуация на неправова държава, или недостатъчно правова, в ситуация на 

неразвито гражданско общество, в ситуация на авторитарни тенденции, на политико-

олигархична симбиоза. Какво е особеното на нашите олигарси? Всички те без държавен чадър 

и държавни поръчки са неспособни икономически субекти. Това не е Берлускони“.  

Тези различия се отразяват и при прилагането на типологизациите на Hallin и Mancini на 

оперативно изследователско ниво. Така например се оказа, че четвъртият въпрос от 

въпросника, изготвен за целите на настоящото проучване: „Каква е класическата роля на 

държавата в България? Колко силна е традицията държавата да интервенира в 

икономическия и обществения живот? А в медийния сектор? Социалната държава с 

нейните принципи е залегнала в конституцията, макар че на практика е слаба. Все пак 

нейната философия оказва ли въздействие върху медийната система?“, е формулиран 

прекалено нормативно. Той би бил по-подходящ за изследване на медийните системи в 

утвърдени либерални демокрации, каквито са всички 18 страни от моделите на Hallin и 

Mancini. Въпросът се разминава с реалността в бившите страни на авторитарния социализъм в 

Източна Европа, в които, за разлика от страните от Южна Европа, се осъществи не само 

политически, но и цялостен, системен преход.  

„Въпрос 4, както е зададен, бие встрани от целта“, критикува политологът Евгений Дайнов. Той 

счита, че изходна точка за разбиране на проблемите на медиите в европейските страни от 

бившия комунистически блок са възгледите на чешкия философ Ян Паточка за държавите в 

Централна и Източна Европа като много слабо вкоренени в обществата си. Затова, както казва 

Дайнов, „ хората не вземат държавата насериозно и гледат да я заобиколят или измамят; 

хората не вярват на казаното от чиновници и чакат обяснения от други среди, най-вече – 

интелигенцията; самите държави нямат капацитета (не бидейки достатъчно вкоренени) да 

поддържат своя суверенитет навън, нито – да поддържат върховенството на закона вътре, 

което допълнително подкопава тяхната репутация. Поради тези причини, подобен тип държави 

са винаги изкушени да тръгнат към авторитаризъм, за да се подсилят. И доста бързо успяват да 

станат авторитарни, тъй като с лекота преодоляват конституционни ограничения като 

например разделение на властите или човешки и граждански права. Оттам насетне – добавям 

от себе си – доста бързо се стига до състоянието на племе, оглавявано от вожд, чиято дума е 

закон“. Според политолога „тази рамка, на Паточка, работи в нашите условия, т.е. дава 

задоволителни обяснения на реално наблюдаемите процеси“, вкл. за ролята на държавата в 

медийния сектор и отношенията политика – медии. 

Историчката Искра Баева отбелязва, че „политическата система на съвременна България 

формално е парламентарна демокрация, но по същество е по-скоро авторитарно-олигархична. 

При такава система медиите разполагат само с формална свобода, а всъщност се намират в 

двойна зависимост – частните от собствениците си, но и от властта, защото при олигархично 

управление големите собственици и властта са взаимно зависими; докато т.нар. обществени 

също са двойно зависими, само че на първо място при тази зависимост е властта, а на второ 

място са олигарсите, свързани с политическата власт.“ Журналистът Веселин Стойнев, философ 

по образование, също счита, че „при разбирането, че българският властови модел е 

олигархично-властови, формата на демокрацията е без особено значение. Политическите, 

междуинституционалните и социално корпоративни (работодатели – профсъюзи) различия и 

борби, въпреки многото си и понякога сериозни изключения, са по-скоро фасадни.“  

В сходни „регистри“ разсъждава и друг журналист – Георги Коритаров. На втория въпрос: 

„Особеностите на българската демокрация като пропорционална избирателна система, 



търсене на властови баланс чрез институцията „президент”, институционализираното 

социално партньорство и други, според Вас влияят ли  върху структурата и функциите на 

медийната система?“, той отговаря по следния начин. „Пак бих бил много предпазлив, когато 

отговарям на такъв въпрос. В самото му поставяне обективно се съдържа идея за някаква 

причинно-следствена връзка… В случая формално България е парламентарна демокрация, 

само че в цялата амбивалентност на смислите на българската държавност, в условията на 

преход тази парламентарна република, всъщност поради особености на конституцията, е 

функционирала като канцлерска, т.е. премиерска република. А през последните години 

особено драматично се изроди в олигархична република или доколкото не е нонсенс  - в 

олигархична власт, която по-скоро прилича на султанат, отколкото на републикански модел.“  С 

оглед на всичко това Коритаров е на мнение, че формалността как се описва или 

самопредставя една система не би могла да влияе поради това, че тя е легитимна само като 

плакат, „но както се оказва в българския случай става дума за съвсем друга проява като 

същество на властта и на модела.“ 

Разсъждения на политолога Антоний Тодоров за трудното налагане на либералната 

демокрация в страни като България също дават отговор на въпроса защо е рисковано в тях 

развитието на медийните системи да се анализира само по западните стандарти. „За България 

либералната демокрация идва вече като модел, който е доста развит в западните страни.  И 

оттам специфичните трудности: той изглежда привлекателен, той е  антипод на системата на 

съветския комунизъм, но не може да бъде приложен такъв, какъвто е, защото той вече е много 

разгърнат. Има твърде много неща, които би трябвало да се направят и променят, за да може 

този  модел да се случи. Започва се от тези, които изглеждат най-основни – институциите, 

конституцията, законодателството, но не и всички съпътстващи елементи на либералната 

демокрация, които са свързани с един етос, т.е. от формиране в обществото на определен тип 

ценности и поведение и превръщане на това поведение в навици. Трайни навици. Затова 

нямахме време и затова нашата демокрация изглежда незавършена. Много хора казват 

„Преходът е свършил”. Естествено, че това се отрази и върху медиите“.  

И от казаното от Тодоров може да се изведе заключението, че „трите модела“ на Халин и 

Манчини, които типологизират медийните и политическите системи в света на западната 

либерална демокрация, могат да служат предимно като база за сравнение, за едно първо ниво 

на анализ на българската медийна система.   

На въпроса ми „Вие ако трябва да обобщите, къде бихте сложили български медиен модел в 

тази координатна система?“ („трите модела“), социологът Живко Георгиев отговаря, че 

„англосаксонският – не е. Централноевропейският – също не, южноевропейският – безспорно и 

той не е „нашият“… И в Гърция, и в Италия, и в Испания имаш реален плурализъм. Имаш силни 

граждански общества, с потенциал да упражняват натиск, и то силен, което безспорно 

омаломощава всякакъв стремеж на държавата да доминира, да натиска и т.н.“  

Според Георгиев обаче дефицитите на политическите и медийните системи на страните от 

Южна Европа не променят факта, че при средиземноморския модел става въпрос за либерални 

демокрации. „В нито една южноевропейска страна в по-ново време – след ерата на Франко и 

„режима на полковниците“ в Гърция, държавата никога не е имала такива инструменти за 

преподчиняване на медии, каквито имат държавите и властващият елит в по-голяма част от 

Източна Европа“. 



Журналистът Иван Бакалов отбелязва и друго несъответствие между Италия и България, което 

също има системно-структурен характер: „за разлика от Италия, да речем, ние сме много малък 

пазар и много от медиите не могат да съществуват без някакво финансиране.“ 

На ниво политическа система политологът Антоний Тодоров маркира и приликите между 

държавите от средиземноморския модел и България: наличието на многопартийната система 

„формира някакъв етос на политическата система –   отношенията между партиите се 

превръщат в отношения между медиите. Обратното (влияние – И.И.) е почти незабележимо. 

Дори не бих казал, че медиите зависят толкова пряко от партиите. Медийната система е по-

зависима от политическата система (разбирана в институционалните й измерения)“ – по-ясно 

изразено в Италия, сходно  положение в Гърция, не толкова във Франция. Сходни са 

разсъжденията и на историчката Искра Баева: „За страна като България пропорционалната 

избирателна система е най-доброто решение, тъй като тя дава възможност да бъдат 

представени в парламента, а оттам и в обществото, повече обществени интереси. Тя би 

трябвало да дава по-добри шансове на медиите, най-малкото защото те могат по-свободно да 

изразяват различни идеи и да защитават интересите на различни партии. И така беше в 

началото на прехода, но постепенно интересът към различните партийни медии изчезна и те 

фалираха.“ 

Прилики между поляризирано-плуралистичния модел в средиземноморските страни и 

ситуацията в България през първите години на демократичния преход вижда и Георги 

Коритаров, макар и не обезателно през призмата на политическия паралелизъм. „България 

стартира политическия преход със събитията да се превърне в една прозрачна правова 

държава, мултипартийна парламентарна демокрация с възможно най-високи степени на 

защитеност на принципи, на свободата на словото, на човешките права и, разбира се, всичко 

това под общия ценностен знаменател за европейска и евроатлантическа ориентация и 

постъпателна интеграция.“ Журналистът припомня как медиите са играли ролята не просто на 

коректив, но в не малко случаи и на фактор, който е можел да оказва дори пряко влияние при 

взимането на конкретни управленски решения, а не рядко и при разработването на 

дългосрочни политически стратегии. „Това беше един период, който  продължи, ако приемем 

като условна граница периода на класическия идеологически оформен двуполюсен модел, до 

края на правителството на обединените демократични сили с премиер Иван Костов… така и 

при неговия предшественик Жан Виденов“. Коритаров има и интересно обяснение за 

наличието на такава критична публичност в условията на остро партийно противопоставяне: 

„…и двамата, независимо от особеностите на своята идейна ориентация и политики, отдаваха 

изключително значение на стойността на политическия език като комуникационно средство, а 

оттам и на политическия диалог.“ Според него „този период на идеалистична либерална 

демокрация приключи, колко и да е парадоксално, с идването на една самоопределила се, и 

то по смисъла и необходимостта да намери  някаква идентификация, като либерална 

формация – НДСВ“.  

На това място може да се направи междинното заключение, че приликите между България и 

средиземноморския модел не могат да обяснят слабостта на медиите в България и наличието 

на „поданическа“ журналистическа култура (Рус-Мол, Инджов 2017). За да бъде разбрана в 

нейната пълнота, медийната система в България трябва да бъде разгледана като елемент от 

сегашното състояние на дефектна демокрация, както и в контекста на „завладяната“ от 

олигархични и свързаните с тях политически интереси държава. Очевидно България трябва да 

бъде сравнявана и със страни със сходно близко минало, както и с такива, в които 



социокултурните фактори – като политическия клиентелизъм например, оказват силно влияние 

върху функционирането на медиите.   

 

България – „сродна“ с Русия, Унгария, Румъния и по-малко с „латиноамериканския модел“ 

„Ако погледнем на въпроса по-нормативно, от години американската неправителствена 

организация „Фрийдъм хаус“ определя България като „полуконсолидирана демокрация“, 

отбелязва медийният изследовател Орлин Спасов. „В подобен контекст партиите са предимно 

с клиентелистка ориентация, а корупцията прониква дълбоко в управлението. Очевидна е 

връзката между слабостите на политическата система и състоянието на медийната среда. 

Липсата на достатъчно автономност е най-изразената негативна черта на медийната система в 

България. Почти няма независими медии. Повечето средства за информация, подобно на 

партиите, са клиентелистки ориентирани, а икономическите принципи на функционирането им 

са изкривени от множество зависимости (от управляващи, рекламодатели, разпространение и 

т.н.). Може би най-близкият паралел е с Унгария, но не е трудно да се открие близост и с 

развитията в Румъния“. 

Живко Георгиев класифицира като горе-долу стоящи на едно равнище на зависимост от 

държавата, обслужваща властовите елити, страни като Полша, Унгария, Словакия, Румъния и 

България. „Все пак тия три (модела на Халин и Манчини – И.И.) са някакви варианти в 

условията на развито гражданско общество, развит политически плурализъм  и да, развит 

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

олигархичен елит и медиен елит, който е подчинен на първите два. И няма правови държави – 

нито Полша, нито у нас, Словакия едва ли има. Така че ние сме отделен свят“.  

Политолозите Евгений Дайнов и Антоний Тодоров виждат ясни прилики между овладяването 

от управляващите на релевантните за политическата комуникация медии в Русия и, по-отскоро 

– в Унгария, със ситуацията в България.  

Според Дайнов „в България властта успя да наложи феодализъм от постсъветски вид. Властта е 

събрана в едно и действа отвъд законите, таргетирайки противници и експроприирайки чужда 

собственост. Повечето медии са: а/ под прекия контрол на властта или на нейни важни фигури; 

б/ собственост на приятели на властта (олигарси); в/ в режим на автоцензура с оглед избягване 

на неприятности с властта. Собствениците / издателите на малкото останали независими 

медии са, с някои изключения, „подсъдими лица”, което не дава стабилна перспектива на тези 

медии. Подобно положение бе постигнато в Русия преди десетина години, в Унгария – преди 3-

4. У нас градежът на феодален модел на властване върви малко по-бавно и по-колебливо, 

може би поради спорадичните изблици на остатъчна гражданска съпротива“. 

Тодоров обръща внимание на „феномен на превзета държава“ в Източна Европа, „Балинт 

Мадяр говори за „мафиотската държава в Унгария… Няма начин това да не се отразява върху 

медиите. Като кажем „олигархия” какво разбираме? Това са просто богати хора. Много богати 

хора, които се превръщат в олигархия, когато трайно могат да започнат да използват 

държавата в свой собствен интерес.“ Политологът обаче препраща и към „ситуация, която 

наричаме „бонапартизъм” – една политическа система, която си играе върху конкуренцията на 

олигарсите. Типичен пример за мен е Русия. Там има ли олигарси?“ 

На въпрос „Какво е влиянието на олигарсите върху медийната система, независимо дали те са  

по-самостоятелни или са контролирани от властта, журналистът и издател на сайта e-vestnik 



Иван Бакалов отговаря: „Сложиха като модел 10 олигарси, използвани като маши, някои сами 

искат да притежават медии по някакъв начин да влияят, да тежат чрез тях. На други възлагат да 

издържат медии. Години наред караха Цветан Василев да издържа медии. Той даваше кредити 

чрез разни фирми без никакво покритие. Във вестниците останаха 30 и няколко милиона 

неизплатени. Има хора като Пеевски, които сами са проявили интерес и притежават медии. 

Резултатът е, че заради собствените си интереси той е приближен до едноличния господар в 

България и той му възлага да издържа и други медии. Ние не знаем задкулисно колко медии 

издържа.“ Под „едноличен господар“ Бакалов разбира Бойко Борисов, министър-председател 

през периода 2009-2020, с много малки прекъсвания, и лидер на ГЕРБ.  

Според журналиста този модел доближава България по-скоро до Путинова Русия, а не до 

Латинска Америка. „Това е моделът на Путин. Той има верни олигарси, които контролира. Те 

работят  с него и обслужват. Има и враждебни олигарси. Това наблюдаваме и в България. 

Бойко Борисов има верни олигарси като Домусчиев, другите са ударени. И всичките те са в 

затвора.“  

Според Живко Георгиев обаче България не може да бъде приравнявана автоматично към 

медийни системи като руската, защото, първо – там през 90-те години „имаше пълна власт на 

олигарсите, там и манталитетът е друг“. Елциновият период с „превземането“ на държавата от 

олигарсите „сродява“ Русия с Латинска Америка – при цялата рискованост на съпоставката  

заради нееднородния характер на този регион и по-новите опити на управляващите леви или 

лявопопулистки елити в Бразилия, Аржентина, Боливия и Венецуела да върнат хегемонията на 

държавата.  

„С Путин започна преподчиняването на олигарсите“, отбелязва Георгиев. Второ, „даже там има 

по-независими медии. Там няма (мощни – И.И.) – частни медии. Те са формално корпоративни. 

НТВ на „Газпром”, но „Газпром” е на държавата“.  Според социолога руските олигарси вече „са 

почти държавни чиновници, не са и автономни. Само са с по-големи заплати от тези на нашите. 

Те не парадират много. Там има мощно опозиционно медийно пространство – никой не ги е 

спирал. Има си „Нощ”, има си „Ехото на Москва”, в интернет да не говорим – там плурализмът 

си го има. Половината вестници са опозиционни. И комерсиалните, и „Новая Газета”, за 

големите говоря, не ги знам всичките…  Те са далеч по-свободни, отколкото у нас, защото там 

по-реално има пазар и рекламният пазар е по-голям и могат да съществуват икономически. Тук 

си е един мижав пазар.“ 

 

България: плурализъм на „завладяването на държавата“, медиите са разменна монета?  

„…тук (в България – б.р.) корпоративният свят на медиите е и олигархичен и затова е зависим 

от държавата. Самият бизнес е в зависимост. Не от  държавата – от управляващите, които и да 

са те. Ако на Пеевски, Ковачки, на ПИБ и т.н. им спрат помощта от държавата, ще бъдат за 

ожалване“, коментира Живко Георгиев. 

Разсъждавайки за проявленията на феномена „завладяна държава“ в България, Антоний 

Тодоров уточнява, че „говорим за олигархия, говорим за използване на държавата от 

олигархични кръгове, което го виждам добре. Въпросът е: може ли да идентифицираме 

постоянно налични олигархични кръгове, които не са в конкуренция, не се сменят в 

използването на държавата? Това е въпрос, който си заслужава да си задаваме. Имам 

чувството, че все още не сме в ситуация, в която имаме една група олигархични кръгове, в 

която държат здраво властта и не дават  на други олигархични кръгове никакъв достъп…“. Той 



застъпва мнението, че между тези олигархии „съществува известен плурализъм, конкуренция и 

възможност едната да измества другата, което не значи, че ще бъде променен моделът сам по 

себе си. Досега бяха едни, които използват държавата за обогатяване, след това ще дойдат 

малко по-други.“ Опасността е „да се разбират помежду си“.  

Макар че Тодоров не го казва, логиката на неговите разсъждения води до „медийните войни“ 

като важни елементи от конфигурацията на силите между отделни олигархични и 

корпоративни кръгове, които се намират в различна степен на близост до управляващата 

партия. Достатъчно е да си припомним мръсния конфликт в началото на сегашното 

десетилетие между вестниците от групата на бизнесмена и депутат Пеевски и гравитиращите 

около тях издания и вестниците от групата „168 часа“, когато тя принадлежеше на 

бизнесмените Огнян Донев и Любомир Павлов.  

Журналистът Веселин Стойнев на свое ред счита, че „политико-олигархичния консенсус от 

последните две десетилетия не допуска сериозни „отстъпки“ в посока на по-сериозно 

преразпределяне на обществен ресурс за социални цели в най-широкия смисъл на думата, 

нито за по-широко обществено участие в разпределянето и контрола на публични ресурси.“ 

Чрез тези механизми се опитомяват и медиите. „Не искам да кажа, че в България няма никакъв 

медиен плурализъм – съществува, но медиите, които са опозиционно настроени към властта, 

са съзнателно и умишлено изтласквани към периферията на общественото внимание или са 

финансово задушаване, както стана с доста от тях“, е мнението на Искра Баева. Орлин Спасов 

отбелязва, че същевременно „журналистите лесно приемат автоцензурата и примирено 

обслужват интересите на медийните собственици. Журналистическата култура е относително 

ниска, а принципът на гилдийната солидарност почти отсъства. Професионалната общност е 

силно фрагментирана, като едни групи са противопоставени на други. В този контекст, 

медийната саморегулация е почти блокирана“. 

 

Вместо заключение 

За финал ще цитирам разсъждения на Орлин Спасов, които могат да послужат и като 

провокация за нов анализ по темата – за базовите противоречия между медийната 

демокрация и медийния капитализъм и негативните им влияния върху журналистиката в 

България: „Налице е опасност етикетът „завладяна държава“ да се превърне в поредното 

идеологическо клише. Вместо за „завладяна държава“ е по-добре да се анализират ефектите 

на медийния капитализъм, които в България постепенно ограничиха възможностите за 

разгръщане на медийната демокрация. Българският вариант на медиен капитализъм включва 

действието на многобройни извън-пазарни фактори и грубата доминация на частни интереси 

над обществените. Именно това ерозира медийната практика и прави възможен почти 

тоталния контрол върху нея. Важните решения за политиките на медиите в голяма част от 

случаите се вземат извън самите тях. Това влияе и върху характера на журналистиката. В много 

медии тя се практикува повече като вид „услуга“ и така лесно губи идеалните си мотиви.“ 

Един завършен анализ върху изследваната проблематика, който обогатява инструментариума 

на сравнителните анализи на медийните системи с подхода на критическата политическа 

икономия би бил подходящ за медийна система като българската, „завладяна“ от множество 

политически, икономически, но и исторически зависимости.  
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Приложение 1. ВЪПРОСНИК ЗА ЕКСПЕРТНО ИНТЕРВЮ 

„Медийната система и журналистическата култура в България (Изследване в светлината 

на трите модела за отношенията медии – политика на Халин и Манчини)  

Проект, реализиран по договор номер КП – 06 – H 35 / 6 – 18.12.2019 между ВТУ „Св. св. Кирил 

и Методий“ и Фонд „Научни изследвания. 

Въпросникът е адаптиран и разширен спрямо българските специфики вариант на въпросника 

от изследването на Daniel C. Hallin и Paolo Mancini за „трите модела“ на отношения медии – 

политика, респ. на журналистически култури в Западна  Европа и Северна Америка (Comparing 

Media Systems: Three Models of Media and Politics, Cambridge University Press, 2004)4 . Трите 

модела са: средиземноморски или поляризирано-плуралистичен; северно-, 

централноевропейски или демократично-корпоративен; северноатлантически или либерален. 

1. Кои според вас са основните белези на политическата система в България, които влияят 

върху медийната система и обратно? Моля, ако е възможно, да съпоставите тези взаимни 

влияние с отношенията политика – медии в други медийни демокрации.   

2. Особености на българската демокрация като: пропорционална избирателна  система, 

търсене на властови баланс чрез институцията „президент“, институционализираното 

 
4 Добро резюме във Wikipedia (2020a): https://en.wikipedia.org/wiki/Comparing_Media_Systems. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Comparing_Media_Systems


социално партньорство и др., влияят ли върху структурата и функциите на медийната 

система?5   

3. Размерът на участието на гражданите в политическия процес (партийно членство, 

членство в други посреднически организации, участие в избори, граждански инициативи, 

протести) зависи ли от облика и организацията на медийната система?  

4. Каква е класическата роля на държавата в България? Колко силна е традицията 

държавата да интервенира в икономическия и обществения живот? А в медийния сектор? 

Социалната държава с нейните принципи е залегнала в конституцията, макар че на 

практика е слаба. Все пак нейната философия оказва ли въздействие върху медийната 

система?6   

5. Как бихте описали и интерпретирали степента на журналистически професионализъм и 

журналистическа култура в България? Журналистиката обслужва ли партийни и 

корпоративни интереси? В медийната система вървят ли ръка за ръка професионализмът 

и т.нар. advocacy journalism?7  Как оценявате система за медийна саморегулация – 

статутът на Етичния кодекс на българските медии, на Националния съвет по 

журналистическа етика, както и наличието на два етични кодекса? 

6. Каква роля имаше (партийната) журналистиката в медийната система в периода на 

комунистическия режим? А след началото на демократичните промени? Какво е 

значението на изчезването респ. на отслабването на партийната преса в 

демократичното общество? Кога настъпи то и каква е връзката му с развитието на 

масовата преса и на частните телевизии?  

7. В България има ли важни функционални различия между пресата  и телевизията? Как те 

се отразява-ха/т на отношението на гражданите към политическата система преди 

възхода на онлайн медиите и социалните медии? А какво е мястото на радиото в тази 

класическа медийна триада? 

8. През последните десетина години България е давана като пример за „завладяна държава“ 

с характерната за нея политическа корупция, при която частните интереси влияят 

значително на процесите на вземане на решения. Характерно за тази система е и 

контролът на (близки до правителството) олигарси върху медиите.8  Как тези специфики 

влияят на българския медиен модел? А като цяло как бихте характеризирали българската 

журналистика на прехода?9   

 
5 Това е адаптиран към българските реалности въпрос от оригиналното изследване на Халин и Манчини: 
Влияе ли формата на демокрация върху структурата и функциите на медиите? В тази връзка е добре да 
се припомни разграничението, което Липхарт (1999) прави между конкордантните (консенсусните) и 
мажоритарните демокрации. 
6 Например чрез силни обществени медии, различни форми на държавна подкрепа за пресата с цел 
гарантиране на достъп на гражданите до различни гледни точки и др.) 
7 „Застъпническа журналистика“ - журналистът или изданието изразяват субективни мнения и/или 
насърчават определена кауза – социална, политическа, международна. 
8 В последния доклад на „Фрийдъм хаус“ за страните в преход пък за България е констатирано, че 
продължава да бъде „полуконсолидирана демокрация“. Към 2010 г. за нея беше отчетено, че е 
„консолидирана демокрация“, ако използваме терминологията на т.нар. транзитология. 
9 Моля да отговорите въпреки условностите на понятието и споровете дали, респ. кога е приключила 
смяната на системата в България. 



9. Как интернет, онлайн медиите и социалните медии се отразиха върху облика и 

функционирането на медийната ни система? А на политическата комуникация? 

10. Една от особеностите на глобализацията е възникването на транснационални медийни 

империи. В България мощни чуждестранните инвеститори имаха доминиращо положение 

на медийни пазар от втората половина на 90-те години (ВАЦ) до края на второто 

десетилетие на ХХI век (продажбата на „Нова телевизия“ на братя Домусчиеви). Как бихте 

оценили ролята на чуждестранните медийни инвеститори за развитието на българската 

медийна система през последния четвърт век? 

 

Ноември, 2020 г. 




