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Знаете ли, че...

• „24 часа“ е п
ървият български 

всекидневник в по-удобния за чете-

не формат А3. Днес всички български 

вестници са в този формат.

• При медиците ни в затвора в Либия бе 

допуснат само един журналист – Георги

Милков от „24 часа“. Вестни-

кът пръв съобщи и но-

вината за ареста 

на сестрите.

Пазар
Редовните читатели на вестник „24 часа“ са 
176 000 души, от които 79 000 са жени, а 97 000 
– мъже. Основната аудитория на вестника е 
във възрастовия диапазон 30–59 години (70% 
от читателите), показва медийно проучване 
на TGI България – Национално представително 
количествено изследване от септември 2014 г. 
Редовната аудитория на вестник „24 часа“ е 
формирана преобладаващо от мъже – 55%, кое-
то потвърждава и общата тенденция мъжете 
да четат повече всекидневници. Почти една 
трета от аудиторията е с висше образование 
(при средно 28% за страната). Читателите 
на вестника живеят основно в петте големи 
града на страната (София, Варна, Пловдив, 
Бургас, Русе) – 53% от цялата аудитория или 
почти 93 хиляди души.

Постижения на марката
Новаторството е отличителна черта на 
„24 часа“. Появата на всекидневника променя 
изцяло вестникарския пазар в България, тъй 
като налага модерен подход на списване и 
извежда на преден план най-важните събития 
за хората, а не за властта. Така вестни-
кът разбива формата на партийните 
издания, които заливаха читателя 
с пропаганда.
Постигнатото от „24 часа“ 
винаги е било модел за след-
ване от българския печат. 
Съвременният му облик – също. 
Вестникът пръв започва да 
разработва на две страници 
тема от деня или проблем, който 
засяга пряко живота на хората. 
Днес същото правят почти всички 
всекидневници. Постиженията на „24 часа“ 
са предмет на научни изследвания в областта 
на журналистическата теория, социологията, 
историята, лингвистиката. За приноса си в 
съвременната журналистика вестникът е 
награден с Почетен знак на Президента на 
Република България през април 2006 г. по повод 
петнадесетгодишния юбилей на изданието.
През последните години „24 часа“ получава 
многобройни награди. През 2007 г. – Златен по-
четен знак за принос към каузата българското 
образование да е по европейски стандарти, 
връчен от Центъра за развитие на човешки-
те ресурси, Златен ключ за журналистката 

Алексения Димитрова от Програма 
„Достъп до информация“ заради 
дългогодишното ползване на закони-
те за достъп до информация в САЩ 
и България и водените шест дела в 
този контекст.
Година по-късно „Черноризец Храбър“ 
получава Борислав Зюмбюлев за ко-
ментари по актуални за обществото 
теми, а Георги Милков става Репортер 
на годината заради репортажите си 
от горещи точки по света. 2008 г. 
донася още две важни отличия – за си-
гурност на информацията и обективно 
отразяване на дейността на Държавна-
та комисия по сигурността на информа-
цията и за приноса на журналистите от 
„24 часа“ Едуард Папазян и Митя Иванов 
към Програмата „Децата и футболът“, 
реализирана от Асоциацията на българ-
ските футболисти.
През 2009 г. с голямата награда в раздел 
„Печатни медии“ в журналистическия кон-
курс „Сърце и слово срещу наркотиците“ в 
памет на убитата ирландска журналистка 
Вероника Герин е отличен Слави Ангелов. 
Призът „Димитър Пешев“ също отива в 
„24 часа“: той е връчен на Елизабет 
Радкова и Пиер Петров за приноса им към 
развитието на етническата и верската 
толерантност в България. 
През 2011 г. завеждащият спортния отдел на 
„24 часа“ Едуард Папазян е носител на награ-
дата „Братя Ексерови“ за спортна журналис-
тика. Година по-късно репортерът от отдел 
„Бизнес“ на „24 часа“ София Терзийска получава 
приз от ФИАБЦИ – България, българското 
подразделение на Международна-
та федерация за недвижими имо-
ти, за най-добро отразяване на 

пазара на имоти през 2012 г. в 
печатни медии. През 2013 г. 

в. „24 часа“ е отличен 
от Националния исто-
рически музей (НИМ) 
за приноса си през 
годините за утвър-
ждаване и издигане 
на авторитета на 

музея като най-голям и 
най-престижен в България.

Продуктът
Вестник „24 часа“ се ражда през 

април 1991 г. като издание на Пресгру-
па „168 часа“. Свободата на словото, 
различните мнения, които се изказ-
ват в него, новаторските елементи в 
графиката и съдържанието го превръ-
щат в своеобразен феномен на своето 
време. „24 часа“ е общоинформационен 
всекидневник за новините, каквито са; 
за анализите и контекста, които ги 
обясняват; за коментарите, които по-
раждат, и разследванията, които търсят 
истината. Характерни за вестника са 
стремежът да служи на читателя и да 

Вестник „24 часа“ е емблема 
и образец на съвременния бъл-
гарски печат. От самото му 
създаване до днес той е сим-
вол на новаторство и свобода 
на изказваните мнения. Тайни-
те на неговия успех са до-
брият мениджмънт, силната 
журналистика, задълбочените 
анализи и верните прогнози.

www.24chasa.bg 
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„24 часа“ се създава като издание на Пресгрупа „168 часа“ от Валери Найде-
нов. На 18 април излиза първият му брой с новаторски елементи – врязан в 
текста портрет на героя на новината, заглавие, преливащо в текста, обър-
нат словоред на встъпителното изречение, карикатури с Малкия Иванчо и др.

За по-малко от година тиражът на 
„24 часа“ надвишава този на всички 
вестници, взети заедно.

Вестникът се превръща в безспорен ли-
дер на българския медиен пазар. Увеличава 
се и обемът му – единствено съботните 
броеве на „24 часа“ са от 64 страници.

През есента на 1996 г. германската медийна 
група ВАЦ придобива дялово участие в Пресгрупа 
„168 часа“. След това ВАЦ купува и в. „Дневен 
Труд“. Тиражът на „24 часа“ рязко пада и през юли 
1997 г. вестникът загубва лидерските си пози-
ции. През август кормилото отново поема Валери 
Найденов, който успява да стабилизира вестника.

В. „24 часа“ променя основно дизайна 
си и значително разнообразява свое-
то съдържание, обогатявайки го с 
допълнителни продукти за читателя.

От 1 октомври 2012 г. гла-
вен редактор на вестника 
е Борислав Зюмбюлев.

бъде полезен, да търси наболелите теми и 
проблеми, да предизвиква обществени дискусии 
и да допринася за активността на общество-
то, да разказва истинските истории 
от живота. „24 часа“ е оригина-
лен и неповторим; любопитен и 
остроумен; новатор и експери-
ментатор. Добрият менидж-
мънт, силната журналистика, 
ярките репортерски талан-
ти, блестящите коментари и 
верните прогнози са тайните 
на успеха на „24 часа“.
Вестникът е особено търсен и 
заради допълнителните проду-
кти като DVD колекцията „Златни 
български филми“ (2005–2006 г.), от която 
са продадени над три милиона диска. Към про-
дуктите с добавена стойност са и култовата 
поредица от шестнадесет книжки за здравето 
„Докторе, кажи“, рецептите на народния лечи-
тел Петър Димков и др. „24 часа“ представя 
и едни от най-добрите колекции на Disney – 
„Приказна колекция на Дисни“, и поредиците за 
любознателни деца „Вече знам“ и „Меденосладка 
енциклопедия“.

Съвременно развитие
От ноември 2008 г. „24 часа“ е изцяло обно-
вен продукт в духа на водещите тенденции 
в световния печат. Това означава съвременен 
дизайн и модерно поднесени новини, в които на 
преден план са хората.
Електронното издание на вестника 
www.24chasa.bg, което съществува от 2005 г., 
е с обновена визия. Освен новините, тексто-
вете и снимките от печатното издание то 
предлага и новини в реално време, аудио и 
видео материали. 
Вестник „24 часа“ има и мобилна версия. 

Промоция
Кампаниите, свързани с важни за обществото 
проблеми, се превръщат в една от запазени-
те марки на „24 часа“. Вестникът показва, че 
умее да ги развива професионално и интели-
гентно и да намира силни каузи в диалог с 
аудиторията си. Нещо повече: той вече задава 
дневния ред в цели сфери на живота.
Инициативата „Достойните българи на годи-
ната“ от 2002 г. до днес популяризира исто-
рии за обикновени хора, извършили благородна 
постъпка. 
Ежегодното национално проучване „Най-добри-
ят град за живеене в България“, организирано 
от „24 часа“ и Дарик радио, на практика се 
превърна в допълнителен стимул за съвремен-
ното развитие на регионите в страната. От 
2015 г. като част от кампанията излиза и уни-
кален алманах – „Най-добрият град за живеене 
в България“.
През 2015 г. „24 часа“ старира и инициати-
вата „Големите малки“, която има за цел да 
подкрепи малкия и средния бизнес в България.
Вестник „24 часа“ става будната съвест на 
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• Единствената и дългогодишна по-

редица в съвременния български печат 

е „Роднини“ на „24 часа“ – за търсене 

на близки в целия свят. Тя се поддържа 

с професионализъм и постоянство от 

носителката на журналистическа-

та награда „Черноризец 

Храбър“ Алексения 

Димитрова.

обществото с акции като „Снимай наглия 
шофьор“, „Играй тото, но не на пътя“, „Свали 
пияния от волана!“, инициативата „Карай умно, 

стигни жив!“ и др. 
С марката „24 часа“ се свързва и 

соченият за един от много добре 
подготвените в света рейтинги 
на университетите – вестникът 
публикува класацията, изготвена 
по специално подбрани от екс-
пертен екип критерии, според 
качеството на обучение и реали-

зацията на студентите.
Всекидневникът е медиен партньор 

на „Българската Коледа“ и подкрепя 
националните кампании срещу рака. През 

2011 г. в. „24 часа“ стартира инициативата 
„Лекарите, на които вярваме“, чрез която 
даде възможност на читателите да посочат 
най-добрите медици, на които се доверяват. 
През 2014 г. в кампанията са номинирани 
270 лекари, които са представени в книга 
– справочник. „Лекарите, на които вярваме“ 
продължава и новите номинации ще бъдат 
обявени през 2015 г. 
„240 чудни места в България. Иди и виж“ е 
най-новата акция на всекидневника, подета 
през 2012 г. Целта е да се популяризират по-
малко известни, но красиви места в България 
и да се помогне за развитието им като турис-
тически дестинации. 
С подкрепата на Столичната община 
„24 часа“ подготви изложбата „Пог-
ледни нагоре: 133 най-красиви сгради 
в София“. Те бяха подбрани от жури, 
след като читателите на вестника 
номинираха най-красивите сгради в 
столицата.
През 2014 г. „24 часа“ проведе кампания-
та „Професиите, които си струват“. 
Екипът на в. „24 часа“ създаде през 
2014 г. най-качествения български пенси-
онерски вестник „Клуб 100“. В края на съ-
щата година вестникът пусна на пазара 
списание TREND – алманах с тенденции-
те в политиката, икономиката, бизнеса, 
културата, модата и стила на живот. 

Ценности на марката
Тайните на успеха според „24 часа“ са но-
ваторството, свободата на изказваните
мнения, обществената активност, ини-
циативността, критичността и безпри-
страстността. Вестникът 
приема и спазва принципите 
и изискванията на Етич-
ния кодекс на български-
те медии. Екипът на 
„24 часа“ се стреми 
да защитава достой-
но крилатата фраза 
„Пише го във вестника, 
значи е истина“.
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