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Класация за свободата на словото в Югоизточна 
Европа: Албания се издига, България пада все по-
надолу 
 
Шпар: „Свободата на медиите не е само защита от преследване от 
държавни органи” 
 
 
Светлини и сенки – това е изводът относно Югоизточна Европа от 
новата класация на „Репортери без граници” (РБГ). Според нея 
най-голямо развитие показва Албания. Най-силен регрес 
„Репортери без граници” наблюдават в България. Сред държавите 
от Балканите Румъния има най-добрата позиция (45-та от общо 
180 страни в света), а Македония най-лошата (123).     
 
След години на преобладаващо негативно развитие и застой, в отделни 
държави от Югоизточна Европа отново се наблюдава чувствителен 
напредък на свободата на словото. Това показва новата класация на 
„Репортери без граници”. Албания е оценена особено добре – тя се 
измества от 102-ро на 85-то място сред всички анализирани страни. 
„Репортери без граници” отбелязват положително стремежa за постигане 
чрез законодателна инициатива на прозрачност на медийната собственост 
и на по-голяма независимост на обществените радио и телевизия. Освен 
това е улеснен и достъпът на медиите до обществена информация. 
Видими подобрения се наблюдават още в Сърбия и Косово.  
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България обаче дава на експертите повод за притеснения: от 87-мо място 
тя спадна на позиция номер 100 в класацията. Освен това страната 
продължава да бъде последна сред членките на ЕС. А преди осем години 
бе на 35-то място в света. „Репортери без граници” посочват като 
недостатък упражняването на насилие върху журналисти от полицията по 
време на протестите срещу правителството през 2013 г. Докладът 
споменава и подпалването на колите на двама разследващи журналисти. 
Медийни експерти и чуждестранни наблюдатели обръщат внимание на 
покачващата се концентрация на собствеността в печата, както и на 
липсата на законодателство за печатните медии и незадоволително 
функциониращата саморегулация.  
 
„Репортери без граници” и други подобни класации взимат под внимание 
фактори като медийното разнообразие, законодателните рамки, 
прозрачността в медийния бранш. „Медийната свобода не е само защита 
от преследване от държавните органи”, обяснява Кристиан Шпар, 
ръководител на Медийната програма Югоизточна Европа на фондация 
„Конрад Аденауер”. „Страните на Балканите конституционно гарантират 
свободата на словото, но при практическото приложение отчасти има 
недостатъци. Политици и собственици на медии имат общото задължение 
да засилват свободата. Особено важни са напредъкът на медийната 
свобода и многообразие за държавите кандидатки за ЕС. Без свободни 
медии демокрацията не е възможна.” 
 
На последното място от страните в Югоизточна Европа „Репортери без 
граници” поставя Македония (място 123). Организацията критикува 
осъждането на журналист на четири години затвор за това, че бил 
разкрил името на защитен свидетел в досъдебно производство. Споменат 
е и случая с журналист, който е задържан за „шпионаж” с международна 
заповед за арест. 
 
Допълнителна информация ще намерите тук: www.kas.de/medien-europa 
 
 
 


