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Уважаеми дами и 

господа,

 

  

Настоящият Доклад представлява обобщение на поредица осъществени аналитични 

дейности,имплементирани в документи, отразяващи динамиката на процесите в 

сферата на медийния пазар в България за предходната календарна година. 

Предоставеният доклад има за цел да послужи на ДП „Български спортен тотализатор“ 

за планиране и организиране на активности по публично присъствие, комуникация 

чрез рекламни и ПР подходи в канали, съобразени с медийното им потребление и 

характерната му сезонност в средносрочен прогностичен период.  
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I. ИНТРОДУКЦИЯ 

Обхват на АНАЛИЗА 

В отговор на възложената дейност, е извършен анализ на медийния пазар в България, който представлява изпълнение на договор от дата 

15.06.2016 г. За целите на информативността на доклада са събрани и обобщени необходимите показателии данни в сферата на медийния 

анализ в България за 2016 г., отразяващи ситуационната картина за целия период на предходната календарна година и са обобщени чрез 

изследване на трендове и динамични промени, спрямо предходни периоди. 

иЗПОЛЗВАНИ Източници 

За доклада са използвани данни от различни източници, включително и публични, както следва: 

 

 Конституция на Република България 

 Закон за обществените поръчки 

 Закон за хазарта 

 Закон за радиото и телевизията 

 Закон за електронните съобщения 

 Европейска конвенция за трансгранична телевизия (ЕКТТ)  

 Европейска нормативна уредба в областта на медийната регулация и медийното разпространение - в т.ч. Документи на Европейския 

парламент и Съвета,  Документи на ЕС /Директива 97/36/ЕО, Директива 2007/65/ЕО, Директива 89/552/ЕИО, Директива 2002/77/ЕО, 

Препоръка 2006/952/ЕО, и др./ 

 Етичен кодекс на българските медии 
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 Проучване „Изследване на медийните навици на българите“, Аргент; 

 Мониторинг на ТВ реклама, Be Admosphere 

 Маркетингова оценка на списанията в България към 2016 г., Гергана Маринова  

 Данни за населението, към 31.12.2016г., НСИ 

 Прогноза за населението на България по пол и възраст, НСИ 

 Други източници 

Поверителност 

Настоящият доклад-анализ е поверителен и е изготвен за целите на ДП „Български спортен тотализатор”. Части от съдържанието на 

документа не могат да бъдат използвани, мултиплицирани или разпространявани. В случай на възникване на подобна необходимост, 

следва да бъде потърсено съгласието на „Гравити О“ ЕООД, след представяне на обективността на нуждите и естимизиране на проявата 

им. 
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Анализ на медийния пазар в България 

Въведение 

С настоящия документ за нуджите на Български спортен тотализатор се представя ситуационната картина на медийния пазар в България 

към 30.06.2017 г. Докладът включва преглед на динамиката и промените в сектора през предходните 2015-2016 г. В анализа са представени 

практики на обществените медии, тенденции в развитието на съдържанието, взаимодействието с регулаторните рамки и поведението на 

аудиторията.  

През последните години се открояват няколко важни тенденции в съвременната медийна среда: 

 Технологични: промяна на форматите и динамиката в развитието на технологиите неминуемо влияят и върху 

трансформациите на практиките при създаване на съдържание и моделите на неговото възприятие. Към спецификата на 

отделните медии се прибавя и дискурсът на платформите, по които се осъществява разпространяването на техните 

съобщения. Територията на разпространението на аудио-визуално съдържание ще продължи да се разширява чрез различни 

комуникационни платформи в разнообразни хибридни форми: медийни, подобни на медиите, личностни, корпоративни и 

др. 

 

 Икономически: В ход е вертикална, хоризонтална и кросмедийна конвергенция на бизнесмоделите. Конвергенцията на 

производство и разпространение на аудио-визуално съдържание, както и появата на нов тип комуникатори ще стимулира 

развитието на нови бизнес модели. 

 

 Социални: технологичните нововъведения ще породят необходимостта от по-сериозна защита на основните права и свободи 

на гражданите (достъп до информация, свобода на изказ, разнообразие на източниците, плурализъм на гледните точки, 

закрила на малолетните и непълнолетните и др.), на професионалните и етичните журналистически стандарти (осигуряване 

на информиран избор в електорални кампании, недопускане на език на омразата и нарушаване на личната неприкосновеност 

и др.). 
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Традиционните медии се появят в нова форма, като източник на съдържание.В съвременният комуникационен пейзаж се появяват 

нови типове комуникатори, които могат да участват в публичната комуникация благодарениe на интернет в глобален мащаб. Бързото 

развитие на информационните и комуникационните технологии изпреварва нормативната уредба, регулаторната практика и теоретичното 

осмисляне на процесите в медийната трансформация. Създава се нова, виртуална, онлайн култура, която поради интерактивната си 

природа действа универсализиращо и интегриращо, но същевременно тя оказва алиениращо и ограничаващо въздействие върху хората, 

разрушавайки „живото” общуване.  

 

Медиен маркетинг 

Изборът на потребителите е фундаментално важен за функционирането на пазарите и стратегическите и комуникационни кампании 

на компаниите от всеки сектор. Технологичните промени, благодарение на които потребителят е залят от информация и развлечения, 

предполагат формирането на все по-труден избор пред потребителите. В среда като силно конкурентната сфера на „мекия“ хазарт , в която 

търсенето се определя от съзнателното медиа потребление на аудиторията. Медийният маркетинг се занимава с установяване, управление 

и удовлетворяване на потребностите на потребителя на медийни услуги. Една от функциите му е да анализира поведението на 

потребителя, за да се планират подходящите техники за намеса и за постигане на обществената и стопанската цел на медийната 

организация. Поведението на потребителя е процес или последователност от стъпки на хора, заети с това да направят своя суверенен избор 

на базата на вътрешни или външни влияния, на базата на собствен опит или на въздействие от външни фактори на влияние. 

На базата на проучванията за измерване на потребностите на аудиторията се споделят няколко общи предпоставки:  

 използването на медиите е целево;  

 реципиентите подбират вида медия и нейното съдържание според своите потребности;  

 аудиторията осъзнава своите нужди и може да ги определи при анкетиране, както и да посочи кои са конкретните причини 

да ползва дадена медия. 

 

Потребностите по вид са: 

 когнитивни потребности, за придобиване на информация, знания и разбиране; 

 афективни потребности, свързани с емоционални, естетически и чувствени преживявания;  
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 личностни интегративни потребности, свързани със социалното доверие, социалната стабилност и социалния статус на индивида;  

 социално-интегративни потребности, усилващи контакта с приятели, семейството, колегите и обществото; пето, бягство от 

действителността, свързано със стремежа за разтоварване, за освобождаване от напрежение и за емоционално възстановяване. 

 

Потребителите използват медиите, за да задоволят една от четири основни комуникационни потребности: 

 свързаност; 

 информация; 

 развлечение  

 пазаруване.  

 

Хората предпочитат информацията, която потвърждава техните възгледи - избират онези аспекти на предлаганата информация, 

които им носят така нареченото когнитивно равновесие. За да постигнат това равновесие, потенциалните потребители могат или да 

интерпретират информацията по удобен за тях начин или да изберат информация, която съвпада с техните възгледи. Селективното 

експониране усилва вярванията, вместо да изложи аудиторията на различни гледни точки. Селективното експониране въвлича семейства, 

приятели, колеги и лекари и това поведение достатъчно често се среща при медиите. От гледна точка на маркетинга и сегментирането на 

аудиторията по психографска характеристика, тази концепция е много полезна. Преобладаващо присъствието на селективното търсене и 

възприемане на информация, което води до изводите, че потребителите имат влияние върху информационния поток и върху медийното 

съдържание като цяло. 

 

Медиите имат задачата да агрегират аудитория, която да е на разположение в определен ден или час. Независимо дали предлагат 

своето съдържание линейно (от една точка към много точки) или нелинейно, те трябва да привлекат вниманието на възможно най-голяма 

аудитория, т.е. да управляват медийния избор на потенциалните потребители. В линейното предлагане се използва форматиране и 

структуриране на медийното съдържание, целящо да намери потенциалната аудитория в подходящото време на подходящото място и да 

постигне максимално удовлетворение. Същевременно медиата управлява и процеса на създаване на знание и навик, за да подпомогне 

повтарящ се медиен избор. Процесът на управление на медийния избор се повтаря и в нелинейна среда, където потребителят се ориентира 

обикновено с помощта на търсене и на препоръки. Умелото включване на доставчиците на медийно съдържание в механизмите на търсене 

и работата им в социалните мрежи е част от работата на структурата да участва в двупосочната връзка с потребителя. Той от своя страна 

силно й влияе при разработването на съдържание и при осъществяването на избора. 

По законите за търсене и предлагане, срещата между доставчиците на медийно съдържание и потребителите в крайна сметка се 

осъществява на пазара, за да извършат размяна по правилото за максимум полза при възможно най-малък разход. Следователно връзката 
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между потребителя и медиата се осъществява под влияние на пазарните сили. От гледна точка на маркетинговата концепция това означава, 

че отношението между тях се гради върху очакванията и предпочитанията на потребителя, или наблюдението на поведението на 

потребителите в трите важни фази на взаимоотношение: 

 на привличане,  

 на задържане,  

 на връщане.  

Именно на този принцип са осъществени и проучванията в настоящия доклад, с оглед необходимостта от идентифициране на медиа 

канали с ефективност при потенциалната, за Български спортен тотализатор, аудитория от участници в игрите. 

 

медийна среда 

За изминалите над две десетилетия от началото на промените могат да се откроят някои характерни черти на променящата се 

медийна среда в България. Децентрализаиията на системата на масмедиите започва веднага след 1989 година. Макар плурализмът в 

политическата среда да стимулира развитието на децентрализацията в печатната периодика и електронните медии, средата все още не 

предлага равнопоставено представяне на всички социални групи и мнения. Либерализацията на масмедиите е очевидно последствие от 

демократизацията на обществения живот. Дерегулацията на пресата, радиото и телевизията, която продължава дълго заради правно-

нормативното протакане, отворя много възможности за експерименти и предприемачество. Въпреки че пресата претърпява 

фундаментална промяна в национален и регионален мащаб, а държавният монопол върху дейността и контрола на радиото и телевизията 

да е премахнат, автоцензурата си остава сред основните белези на депрофесионализацията на журналистиката.  

Масмедийният пазар, който се разраства с безпрецедентно темпо, откроява икономическите приоритети на медийната индустрия, 

същевременно свръхкомерсиализацията поражда напрежение между пазарните механизми и обществените функции на медиите, 

включително и търговските. Диверсификацията на съдържанието и формата е важен аспект в обновителните промени на 

журналистическите методи и стилове. Въпреки че категоричната раздяла със старите модели предизвиква възникване на нова медийна 

култура в производството и потреблението, професионалните стандарти не са достатъчно защитени в предлаганото хибридно съдържание. 

Технологичният напредък и аналоговото изключване не допринасят съществено за разнообразието от оригинални продукти. 

Имитативното усвояване на механично привнесени чуждестранни медийни модели и практики, водещи до своеобразно унифициране на 

аудиториите, подрива медийната автономност. Вниманието на гражданската инициатива се насочва към социалните мрежи. Поради 
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дългия процес на дерегулацията публиката започва да свиква с медиатизацията на политиката и с развлекателната доминанта в медийните 

съдържания и да се отдалечава от съпричастността към журналистиката.  

Трансформацията на медиите все още не е системна и устойчива, а журналистиката не е достатъчно свободна и професионализирана. 

Характерна особеност на българския преход са създалите се през годините деформирани взаимоотношения между властта, политиката и 

медиите. В актуалните изследвания на медийната среда не се обръща сериозно внимание на факта, че в страната съществуват повече 

медии, отколкото пазарът легално може да понесе. За да оцелеят, те се възползват от законовите непълноти и регулаторната инертност. 

Това ги прави политически обвързани и корпоративно зависими, което води до негативни последици за плурализма в медийната среда. 

Съществуват сравнително обективни и световно признати индикатори за реалното състояние на медийната среда. В Карта на проблемните 

зони в българската медийна среда по доклади на наблюдаващи организации (IREX, «Репортери без граници“, Freedom House, SEEMO, 

Организация за сигурност и сътрудничество в Европа, Парламентарна асамблея на Съвета на Европа, Държавен департамент на САЩ, 

Фондация „Медийна демокрация“, Асоциация „Прозрачност без граници“ и Български хелзинкски комитет) недостатъците в областта на 

медиите са диагностицирани на второ място след политическите зависимости.  

Другите последователно посочени проблемни зони са:  

 икономически зависимости;  

 насилие над журналисти;  

 професионални стандарти и качество на съдържанието;  

 регулация и законодателство;  

 конкуренция;  

 автоцензура;  

 собственост;  

 саморегулация;  

 защита на журналисти;  

 образование и обучение;  

 популизъм, национализъм, липса на граждански граждански мониторинг на субсидирането с държавни средства, особено на 

регионалните медии. 

При сравняването на резултатите от изследванията в медийната сфера у нас се открояват редица качества, недостатъци и тенденции 

определени в съществуващата правна рамка:  
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 В Конституцията на Република България са разписани основополагащите принципи за свободата на словото и достъпа до 

обществена информация. Изследванията подчертават необходимостта от изработка на нов Закон за радиото и телевизията, кореспондиращ 

плътно с Директивата за аудиовизуални медийни услуги.  

 Отбелязан е и дефицитът на специфични разпоредби, отнасящи се до медиите, в Търговския закон и в Закона за защита на 

конкуренцията.  

 Встрани от вниманието на изследователите остават важни за осъществяването на медийния плурализъм текстове от Закона 

за електронните съобщения, Закона за авторското право и сродните му права, Закона за защита на потребителите, Закона за дейностите 

по предоставяне на услуги, Закона за закрила и развитие на културата, Закона за филмовата индустрия, Закона за националния архивен 

фонд, Закона за творческите фондове, Закона за политическите партии, Изборния кодекс, Закона за вероизповеданията, Закона за защита 

от дискриминация, Закона за закрила на детето, Закона за меценатството, Закона за народната просвета, Закона за висшето образование, 

Закона за насърчаване на научните изследвания, Закона за професионалното образование и обучение, Закона за младежта, Закона за 

здравето, Закона за марките и географските означения, Закона за собствеността, Закона за лицата и семей- ството, Закона за омбудсмана, 

Закона за Търговския регистър, Закона за публично-частното партньорство, Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за 

защита на личните данни, Закона за статистиката, Закона за хазарта, Наказателния кодекс, Кодекса на труда, Гражданския процесуален 

кодекс, Административнопроцесуалния кодекс и др. Към тях могат да се добавят и редица наредби и правилници. На базата на всички 

съществуващи нормативни разпоредби може да се изработи комплексен Медиен кодекс, който да урежда функционирането на толкова 

важен за демократичното развитие на обществото сектор, какъвто е медийният.  

Безспорно, създаването на едно динамично отворено общество е преди всичко резултат от наличието на реална демокрация. Тя от 

своя страна включва политически и икономически свободни медии. Те създават издания и предавания, полезни за обще- ството. Те са 

мястото за професионални и творчески разговори за българския език в ефира, за програмите за деца и ученици, за културните ценности, 

за солидарното гражданско общество, за родолюбието, за българската идентичност и европейските стандарти. Главните структурни 

проблеми на медиите в България са свързани с растящото влияние на медийния бизнес върху медийните политики. Откритата политическа 

намеса е заменена от по-фини форми на политическо влияние с ясна тенденция към проправителствено отразяване, подкрепено от 

държавно спонсорирани реклами. Макар на пазара да са регистрирани множество медийни компании, те не предлагат разнообразие на 

медийно съдържание. Професионалните и моралните стандарти на журналистиката западат. Плурализмът отстъпва пред широко 

разпространените и разрастващи се практики на автоцензура и търговия с влияние. Сред основните изводи е фактът, че няма значима 

следа от резултатите на правените изследвания на медийната среда – те да се използват за изграждане на системна политика, която да 
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подпомогне подредбата на устойчива медийна среда, функционираща в интерес на обществото. В този смисъл изследванията на медийната 

среда у нас си остават самоцелни. Те са предимно констативни, непълни и предлаганите от някои от тях конкретни препоръки не могат да 

доведат до ефективни резултати, защото адресатите са с разнопосочни интереси. Преодоляването на кризата в медийния сектор е част от 

една цялостна национална стратегия за излизане от кризата и за по-нататъшно развитие на България. 

 Анализът на икономическите трансформации в конвергентна медийна среда предполага медиите да се измерват и позиционират 

чрез класическите икономически показатели (добавена стойност, заетост, инвестиции, брой предприятия и др.). Те са разкрити чрез 

подхода на картографирането с фокус върху трансформациите (сливания, поглъщания, поява на нов бизнес модел) в сектора.  

Можем да откроим следните трансформации: 

 Окрупняване на медийните пазари чрез поредица от сливания и покупко-продажби на радиопазара и телевизионния пазар, 

като динамиката на промяна на собствеността е различна в различните подпазари. 

 Окрупняване на пазара на онлайн медиите. 

 Преливане на пазара на телекомуникации с този на доставчиците на фиксиран интернет и на телевизионните доставчици. 

 Поява на първите конвергентни „играчи“, обединяващи телевизия, радио, преса, онлайн медии като притежание, но 

непостигнали все още мрежова ефективност от тези нови окрупнявания. 

 Кросмедийни проекти, нови канали за дистрибуция, нови услуги и др. 

 Икономически измерения на трансформацията (показатели за добавена стойност, размер на предприятията, динамика на 

заетостта, инвестиции и др.). 

Българските медии като елемент на културни и творческите индустрии са сектор, показващ темпове на нарастване на заетостта и 

броя на предприятията за наблюдавания период, като в отделните подсектори има различни темпове на динамика.Въпреки по-голямата 

заетост при печатните медии (отражение на многобройните микрофирми при търговията с вестници – показател, който ще се ограничи 

при нарастващата форма на дигитален достъп) по-висока добавена стойност се създава от новите медии, радиото и телевизията, т.е. това 

е по-ефективният пазар. 

При електронните медии ТВ индустрията е с най-голям брой заети, но няма голям темп на нарастване. Напротив, за периода там 

има спад с над 12%, спад на заетостта има и в радиоиндустрията. Най-голям растеж е този с най-малкият пазар – този на уеб порталите – 
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с 98,4%.Имайки предвид спецификата на труда в медиите, то няколко пъти по-голям е броят на заетите на граждански договор, което 

предполага работа на непълен работен ден и много често труд, който се извършва, без да излизаш от дома си. 

Българският медиен пазар се отличава със силна концентрация на медийните предприятия в Югозападния район на планиране, като 

в София тя да нахвърля 50%. Тук се намират и над 70% от заетите в радиото, ТВ и новите медии. В столицата се създават и между 80 и 90 

% от добавената стойност в медиите.Тази много висока концентрация дава основа и за наличието на естествено обособен клъстер в 

областта на аудиовизуалната индустрия в София. 

Новите бизнес модели в медиите от типа на мултиплатформените предприятия (носещи в себе си възможностите за кросмедийни 

реклами, модела на онлайн тв продуциране и т.н.) изместват конвенционалните медии и в близко бъдеще това ще се отрази както върху 

модела на заетост в медиите, така и върху модела на потребление. Трансформацията на жанровите форми в традиционните медии се 

извършва изключително динамично, тъй като в битката за все по-взискателната аудитория класическите медии като преса, радио и 

телевизия не само се конкурират с онлайн медиите, но и много успешно адаптират специфични за тях подходи по отношение на 

структурата, стила, езика и оформлението на журналистическите продукти. Степента на трансформация на жанровете е различна при 

печатните и при електронните медии.В печатните медии е очевидна тенденцията за намаляване на обема на текста в жанрове като 

коментара и новинарския фичър и за нарастване на визуалната информация към тях.Жанровете интервю, репортаж и статия все по-рядко 

присъстват на страниците на всекидневниците.В пресата големите текстове се разделят на повече абзаци, включват се повече вътрешни 

заглавия, които поставят акцент върху ключови моменти в репортажа и фичъра или върху важни аргументи в коментара и в статията. В 

това отношение е очевидно влиянието на спецификата на четенето (сканиране на информацията) в интернет, където текстовете обикновено 

са кратки. 

Влиянието на конвергентната медийна среда върху радиожанровете е основно в посока на по-активно, директно общуване с 

аудиторията – в радиоефира присъстват все повече диалогични жанрове: беседа, интервю и дискусия, а като цяло жанровата система е 

повлияна от разговорните жанрове.Телевизионните новини стават все по-разнообразни и динамични по отношение на жанровото 

разнобразие и методите на реализация. Една тема може да бъде представена чрез анонс на водещия, след това да има репортаж, пряка 

линия, покрит бланк, синхрон, тъч-репортер на интерактивната дъска и гост-коментатор в студиото. Това много наподобява нелинейния 

разказ за събитието, типичен за онлайн медиите.Репортажът, интервюто и коментара непрекъснато се обогатяват с нови елементи. 

Засилена е визуализацията, използват се инфографики, 3D графики и анимация, което позволява представянето на голям обем информация 

в компресиран вид и улеснява нейното възприемане и разбиране от аудиторията. В някои телевизионни предавания интервютата се 

реализират чрез скайп.В телевизията също като в радиото е очевидна тенденцията все по-активно да се общува с аудиторията, като се 
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използват възможностите на социалните мрежи, а информацията и коментарите на зрителите оказват мигновено влияние върху 

реализацията на журналистическите продукти и правят жанровете по-динамични и атрактивни. 

През последните 10 години медийният език и стил претърпяха сериозни трансформации. Промените настъпват под влияние на 

различни фактори: интернет, разговорната реч, социалните отношения, езикът на младите, на политиците, на улицата. Речникът се 

обогатява с нови понятия и думи, с нови устойчиви словосъчетания и в голяма степен езикът се прагматизира, като се отдалечава от 

книжовната норма, която става все по-абстрактна. Формира се нов модел, в който удобно се настаняват жаргонът, просторечието, езикът 

на улицата, неологизми, чуждици, евфемизми, все по-често се допуска и неправилна употреба на думи.Медийният език става все по-

освободен, образен и многолик, нерядко дори циничен. В медиите все по-рядко има бариери. Остава усещането за вулгарност и 

всепозволеност в името на рейтинга, който се оказва удобно оправдание за пошлото и неестетичното, с което голяма част от аудиторията 

свиква и започва да го приема като нещо нормално. 

Характерно за печатните медии в последните години е използването на силни фрази и агресивна реторика за подсилване на ефекта 

от трагични и драматични новини. 

Настоящият анализ насочва вниманието и към ПР техниките за популяризиране на медиите чрез техните сайтове, чрез поддържане 

и интегриране на блогове, чрез иницииране на кампании и тяхното популяризиране, чрез медийни партньорства, чрез поддържане на 

профили в социалните мрежи. Трансформациите се осъществяват в няколко направления: 

 Наблюдава се промяна в съдържанието и стила при изготвянето на ПР текстовете за онлайн средата: интегриране на текст, 

видео, хипертекстуалност, използване на специално разработени апликации и платформи за организиране на съдържанието, разработване 

на инфографики като пресрелийзи в социалните медии. 

 

 При българските медии често използвана техника е предоставянето на медийно партньорство и медийната подкрепа на 

различни кампании и събития, категоризирани в две основни групи: социално-отговорни кампании, културни и образователни инициативи 

и такива, които поддържат репутацията и положителния имидж на медията.  
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 Българските медии все още включват в бранд мениджмънта си традиционните техники за изграждането на медийни марки. 

Поддържането на връзка със социалните общности е формалност или се изчерпва с публикуването на линкове към материалите и кратко 

описание на тяхното съдържание.  

 

Широкото разбиране за медийна конвергенция като размиване на граници между активни производители и пасивни потребители на 

медийно съдържание по необходимост поставя въпроса за социално-политическите измерения, които създават новите медийни реалности. 

Това се дължи на обстоятелството, че в политическата сфера, подобно на медиасферата, също се наблюдава процес на размиване на 

границите изобщо между пасивни и активни субекти на политическия живот.Само зряла либерална демокрация с ясни ограничения на 

правомощията на властите и категорична защита на правата и свободите на отделните лица може да създаде предпоставки за независимост 

на медиите и да осигури благоприятна среда за регулацията и функционирането им.  

Вече повече от две десетилетия се открояват основните тенденции в развитието на съвременните комуникационни процеси:  

 технологична конвергенция;  

 медийна и комуникационна транснационализация;  

 размиване на границите между търговската и обществената територия; 

 потребителско отношение с цел манипулация на аудиториите;  

 фрагментация и специализация на потребителите на медийно съдържание; 

 жанрова хибридизация и др. 

Днес, тази трансформация се засилва от възможностите на блогсферата и социалните мрежи, на мобилните информационни и 

комуникационни технологии, което води и до промяна на основите на парадигмата за медиите – от средства за масова информация към 

средства за индивидуални медийни услуги. Те се включват и в палитрата на услугите от облачните технологии, които очертават пътищата 

за прилагането на нови бизнес модели и за разширяване на мрежовите възможности за използване на информационните системи. Всички 

тези развития предефинират много от традиционните параметри на комуникационния процес. 

В този смисъл, съвременната медийна практика все повече опровергава теоретичнитe постулати, които посочват каква би следвало да е 

журналистиката, вместо да анализират каква всъщност е тя и да посочват бъдещото й развитие. Във времето на интензивни социални, 
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икономически и технологични трансформации няма как да не се променя и самата парадигма за медиите. В съвременността те стават 

конвергентни явления – по отношение и на съдържанието, и на неговото производство и разпространение. Технологично се размиват 

границите между традиционните медии в онлайн пространството. Основните правила и практики за финансиране се изместват от нови. 

Разместват се границите между журналистика, връзки с обществеността и реклама. Социополитическият дневен ред, законодателството 

и регулацията  диктуват нови вектори както в медийните системи, така и във възприятието на съдържанието и в съучастието в неговото 

създаване. Променят се и аудиториите – от масови към индивидуализирани, от пасивни – към активни. Все по-голямо значение в тази 

ситуация придобиват съхраняването на свободата на изказ и достъпът до информация, плурализмът на мнения и разнообразието на 

съдържание, професионалните стандарти и журналистическата етика, прозрачността на собственост и отчетността пред аудиториите; 

закрилата на малолетните и уязвимите социални групи; сътрудничеството между регулация, саморегулация и корегулация; значимостта 

на обществените медии. 

  С развитието на второто поколение на уеб базирани услуги, включващо социални мрежи, блогове, фолксномии и други 

инструменти за комуникация за съвместна работа и обмен между потребителите, взаимодействието и съучастието между множеството 

нови индивидуални производители на съдържание нараства лавинообразно. Предоставяйки практически неограничена възможност за 

коментари и разнообразие от алтернативни източници, те сериозно навлизат в територията на аудиторията на традиционните доставчици 

на медийни услуги. В търсенето на баланса между различните платформи предстои да се очертаят параметрите на техните взаимовлияния 

с обществото. 

В ситуацията на многоканална конвергентна и кросмедийна среда аудиторията приема аудио-визия от различни, взаимодействащи 

си носители. Различни са и условията на възприятие на макар и сходно, съдържание, предлагано чрез линейни или нелинейни услуги. 

Качествените и количествените подходи в процеса на организация и разпространение на това съдържание, както и в генерирането на 

неговите публики също се различават. Изобилието от предлаганата разнообразна информация предполага гъвкава всекидневна реакция 

не само по отношение на самото съдържание, но и на начините, по които то се комуникира и към по-компактната, и към индивидуалната 

аудитория. Разположена в полето на технологичните иновации, компютърно опосредстваната комуникация и социалните мрежи, 

медийната конвергенция оттласква гражданското участие и транснационалните културни диалози от ареала на масовата насоченост към 

индивидуалното общуване.Хибридизацията е важен белег за медиите като част от съвременната комуникационна среда – посланията на 

търговските медии се преплитат с тези на обществените, всекидневните теми  се разискват както в  популярни, така и в специализирани 

форми, размива се границата между фикция и действителност. Риалити форматите нагледно демонстрират тази тенденция. 

Диверсификацията на аудио-визията в интернет средата чрез жанрова смесица във форуми, блогове, сайтове за социални мрежи и др. 

подобни и дифузията й с конвенционалната телевизия е в основата на разноаспектния анализ на хибридните продукти, необходим както 

за създателите на съдържание и неговите потребители, така и за формиране на стратегически медийни политики. 
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Регулация И ДОБРИ ПРАКТИКИ 

Регулацията на медиите е вид управленска дейност за нормиране, координиране, контрол, стимулиране и санкциониране на отношенията 

и процесите в системата на медиите като основна обществена система. 

 Цел на регулацията на медиите е да насочва дейността на субектите в сферата на медиите, така че да се стимулира производството на 

блага и да се оптимизира тяхното разпространение и потребление . Доколкото системата на медиите и комуникациите е основна 

обществена система в мрежовото, информационното, общество на Третата вълна, регулацията на медиите се явява дейност с особена 

важност както за изграждането на самата медийна система в организационен, структурен и ценностен смисъл, така и за вграждането й в 

обществото като система, но също и за адаптирането на двете към общото европейско медийно и обществено пространство. Регулацията 

на медиите се извършва в съответствие с ценностната рамка, целеполагането, обществените потребности от комуникация и 

информация, и политиката за развитие на медиите в контекста на дадено общество. Прилага се на базата на общи принципи, законови 

разпоредби и морално-етични норми от съответните легитимни регулативни институции и личности в тях. 

В социологически контекст, регулацията на медиите като обществена дейност е функционална спрямо обществото като цяло, ако 

съдейства за установяването на здравословна медийна среда. Здравословна както за медиите като бизнес организации, които в 

конкурентна надпревара достигат до самозабрава, така и за медиите като социален актьор, обществена институция в процеса на формиране 

и регулиране на общественото мнение. Здравословна и за аудиториите като гражданска, електорална или потребителска маса, която често 

се оказва оплетена в мрежите за политическо или търговско въздействие чрез медиите, а също и за аудиториите като уязвими групи, които 

лесно стават жертва на въздействието на разпространяваните медийни съдържания. Здравословна също и за самия медиен регулатор, за 

да не изпада в безпомощност пред аудиториите и обществеността, пред бизнес интересите на медийните предприятия, пред политическия 

натиск чрез медийните организации, пред икономическата преса на големите корпорации в установяването на професионални 

стандарти за взаимоизгодни и благотворни взаимоотношения между субектите в медийната сфера, поле, система. Здравословна медийна 

среда и за обществото, което има нужда от баланс при задоволяването на материалните и духовните си потребности, потребностите от 

обществено управление, комуникации, възпроизводството на населението, за да се развива устойчиво и благоденстващо. 

 



 

Всички права запазени  

 
17 

.      

Регулацията на медиите, медийната и комуникационна система, осъществява двупосочната връзка между държавата и медиите, властта и 

медиите, като държавата е представена от институциите за регулация на медиите. В правно-административен смисъл, в основата на 

регулацията на медиите е категорията правоотношения: медийна система (медии и аудитории) – държава . Според правната теория, 

държавата защитава три типа интереси: индивидуални, национални (обществените интереси), общочовешки (световно признати 

хуманистични права и ценности). Регулацията на медиите със субект медийните регулаторни органи, трябва да защитава същите групи 

интереси в сферата на медиите и да установява баланс между индивидуалния, обществения и световния интерес; бизнеса, обществото, 

държавата. В рамката на провоотношенията медии – държава се формулират основните принципи на медийна дейност, отговорности и 

права, потребности и интереси на участниците в медийно комуникационния процес. Тези принципи са заложени в основата 

на институционалната система на медиите – законовата и нормативна база за дейността им. Правоотношението медии – държава поражда 

още и взаимоотношения между държавата и аудиторията. В резултат от тях се формират така нар. комуникационни права, залегнали в 

Конституцията на Р България и основните принципи на радио и телевизионна дейност, посочени в Закона за радиото и телевизията (ЗРТ). 

Също и взаимоотношения между медиите и аудиториите – в резултат от тях възникват медийните услуги (радио- и телевизионни 

програми, пресинформация и др.) като юридически факт. 

В рамката на медийната политика и институционализация се пораждат и други типове връзки, както вътре в самата медийна и 

комуникационна система, така и между самата нея и други външни субекти. Правоотношението медийна система – общество (вкл. бизнес, 

http://blogs.unwe.bg/kmihailova/files/2014/02/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.jpg
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граждански организаци) дава основата на медийната саморегулация като алтернативна и същевременно допълваща традиционната 

регулация на медиите управленска дейност. Мостът между регулация и саморегулация в полето на медиите е корегулацията. Тя се 

формира на базата на взаимоотношенията между държавата – медиите – обществото. Тези типове взаимоотношения са разгледани в 

страниците Саморегулация на медиите и Корегулация на медиите. 

В обобщение – регулацията на медиите днес, доколкото медиите са основни институции на демократичната публичност, изисква 

мултимодален подход, който позволява достъп до и участие в процеса на регулиране на всички заинтересовани субекти: държавата, 

обществото, самите медии. Такъв подход се основава на балансирано съчетаване и едновременни, синхронизирани и целево обединени 

дейности на следните три нива на медийната институционализация: 

 на ниво регулация на медиите – като публично-правна рамка за дейността на медийната и комуникационна система в обществото 

като цяло; 

 на ниво саморегулация на медиите – като професионални и етични стандарти; 

 на ниво корегулация на медиите – като обединителна връзка на първите две. 

Европейската комисия публикува законодателното предложение (COM(2016)287) за ревизия на Директивата за аудиовизуални медийни 

услуги.Комисията предлага актуализиране на правилата на ЕС в областта на аудиовизуалните медийни услуги, за да бъдат създадени по-

справедливи условия за всички участници в сектора, да се популяризират европейските филми, да се защитават децата и да се вземат по-

ефективни мерки във връзка със словото на омразата. Това предложение отразява също така един нов подход към онлайн платформите, 

отговарящ на предизвикателствата в различни области. 

Националният  законодател – спазвайки ЗНА – също трябва да  върши подобна дейност, но изводите от сравнението са полюсни: 

 информира за целите ; 

 информира как ревизията продължава регулацията от първата медийна директива Телевизия без граници (89/552/ЕЕО); 

 дава данни за връзката по  хоризонтала с другите политики на ЕС и инструментите за тяхната реализация; включително мисли се 

за избягване на колизии; 

 коментира връзката с международната правна рамка; 

 обосновава се изборът на инструмент в контекста на принципите субсидиарност и пропорционалност; 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-updated-audiovisual-media-services-directive
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 предизвикващи особена завист страници – показващи, че  регулацията в ЕС почива на знание – вкл. последваща оценка на 

въздействието на действащата директива, аналитични изследвания по отделни въпроси, обобщение от обширна обществена 

консултация, REFIT  ; 

 план за мониторинг на прилагането; 

 основни положения на акта. 

Какво е новото в предложението на Комисията според Комисията: 

 Принципът на държавата по произход се запазва, но се уточняват критериите за юрисдикция и процедурите за сътрудничество; 

 Електронни търговски съобщения – за периода 7-23 часа е определен  праг 20 на сто  за рекламните и телепазарните спотове, но 

при по-голяма гъвкавост -правилата се либерализират още и за останалите електронни търговски съобщения; 

 Насърчаване на европейски произведения – тук има нови мерки, вкл. изискване 20 на сто европейски произведения при т.нар. 

нелинейни услуги (главно видео по заявка) – досега според действащото право за нелинейните услуги имаше само пожелание да включват 

европейски произведения; 

 Мерки срещу езика на омразата; 

 Мерки за защита на децата – по-радикално се подхожда към вредното съдържание; 

 Платформите за споделяне на видео  – това е ново – платформите засега според предложението влизат в обхвата на директивата  в 

два случая – при език на омразата и  при съдържание, вредно за децата; 

 Аудиовизуални регулатори – според предложението занапред ще има общи изисквания към националните медийни регулатори, 

по-специално изискването за независимост (в двете посоки – от правителството и от пазара) – и миналият път – при последната ревизия 

на директивата – ЕК беше предложила разпоредба за независимост на регулаторите, но това предложение (изискването за независимост в 

отделна разпоредба) не мина през Съвета, остана само в рецитал – да видим сега ще мине ли; 

  ERGA (Групата на европейските регулатори за аудиовизуалните медийни услуги) ще има роля, определена в директивата. 

 Европейската Комисията публикува своя проект за изменение на Директивата за аудио-визуални медийни услуги (ДАВМУ), 

въведена в предишен вариант в българското законодателство и по-специално Закона за радиото и телевизията (ЗРТ). Европейският 

парламент, и по-специално Комисията по Култура и Образование призова многократно за преразглеждане на Директивата и на 15 

септември бе публикуван и доклада на Комисията върху проекта за изменение на Директивата. Настоящата разработка накратко съдържа 

анализ на някои от новите моменти в Директивата (ДАВМУ). 

 Обхвата на Директива - понятия: 

  Новата директива съдържа промени на някои от определенията в §1 по основни понятия в нея: „аудиовизуална медийна услуга” 

вече включва единно определение общо за линейните и нелинейните услуги; понятието „предаване” чрез новото дадено определение 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/avmsd-review-process
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обхваща вече и нелинейните услуги. Добавени са определения на нови понятия, които следва да бъдат включени в законодателството и 

регулацията предвид бурното навлизане и развитие на новите цифрови технологии, а именно: „услуга на платформа за споделяне на 

видеоклипове“; „създадено от потребител видео“; ”редакционна отговорност“; „доставчик на платформа за споделяне на видеоклипове“. 

  Либерализацията на рекламните правила 

 Директивата либерализира правилата и часовите ограничения за рекламата: дневният дял на телевизионните рекламни спотове и 

спотовете за телевизионно пазаруване в интервала между 7,00 и 23,00 часа не трябва да надхвърля 20 %. 

  Тази значителна промяна върви и със замяната на понятието „детски предавания” с "програми със значително детска аудитория" 

в чл. 9 ал.2 и чл. 11 ал.2. Премахва се забраната за "възхваляване/изтъкване" в позиционирането на продукти в чл. 11. 3. Премахва се и на 

забраната за "специални промоционални справки" в спонсорирането в чл. 10. Разширява се възможността за трансграничните промоция 

на програми на други образувания, принадлежащи към една и съща медийна група. 

  Правни дискусии предизвиква понятето „значителна детска аудитория" - какво значи то и как и с какви критерии ще се определи 

що е значителна детска аудиитория.Заинтересованите страни би трябвало да могат категорично да определят кои програми се 

квалифицират като "програма със значително детска аудитория", за да се съобразят с законовото изискване да не се включват 

позициониране на продукти в тези програми или да се въздържат от рекламни нездравословни продукти. Регулаторът следва да прави 

анализ на всяка програма, за да се установи процентът на детска аудитория при всеки отделен случай. 

 Директивата предлага да се забрани разполагането продукти не само - като в момента това е така - в детски предавания, но във 

всички програми със значително детска аудитория. По същия начин, чрез съвместно и саморегулиране се гарантира в бъдеще, че 

неподходяща реклама на нездравословни храни е изключена в или около програми със значителни детска аудитория. И в двата случая 

обхвата на забраните се удължава, за да се осигури по-добра защита на непълнолетните лица. Новият критерий "програми със значителни 

детска аудитория" има за цел да гарантира, че по-голямата част от децата - независимо от това дали гледат традиционна детска програма 

или програма, която е също толкова привлекателна за тях - няма да бъде изложена на влияние от позициониране на продукти – напр. 

децата не биха могли да разберат, че гледат нездравословна промоция на храни, с които могат да навредят на здравето си. Този подход за 

засилване на защитата на уязвимата публика в областта на аудиовизуалните търговски съобщения следва да се приветства. От гледна 

точка на регулаторите, обаче, въпросът е как да правилно да се прилагат новите разпоредби на практика. Регулаторът следва да прави 

анализ на всяка програма, за да се установи процентът на детска аудитория при всеки отделен случай. Разбира се наложително е вече да 

започват професионални разговори с медийния сектор, за да се чуе и неговото професионално мнение. 

 За да се гарантира достатъчна правна сигурност за регулатора и промишлеността и практиката за вбъдееще да стане ефективна и 

подходяща, би могло да се приеме идентифициране на някои категории предавания, които според резултатите от изследванията на данните 

или в зависимост от техния характер - са с потенциал да привлекат значителен брой деца. Примерите за това биха могли да бъдат: шоу за 

таланти, предавания за животни, детско готварско шоу, семейни филми или викторини, съботни вечерни програми или анимационни 

филми. 
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 Могат да бъдат създадени насоки от страна на регулатора какъв процент от децата ще се счита, че представляват значителна 

аудитория. Разбира се СЕМ би могъл да колаборира с Агенцията за закрила на детето, не само с доставчиците. 

  Към днешна дата, един продукт, който е позициониран в рамките на предаване не може да се възхвалява. Ново предложение е 

текстът на чл.11 ал.3, т.3 (в))- те не изтъкват неоправдано съответния продукт - да отпадне. 

 Комисията предлага да се премахне тази забрана в бъдеще, тъй като "това се оказва трудно да се приложи на практика" и 

"ограничава усвояването на позициониране на продукти, което търговско съобщение по дефиниция предполага известно ниво на видна 

експозиция, което следва да  генерира стойност". 

 Основен правен проблем който обаче възниква е, че при подобно видно излагане на продукти в рамките на една история или 

шоу, същото да доведе на практика до възможност в повече програми редакционното съдържание да бъде изградено около това рекламно 

послание, а с подобна практика би могло да се застраши редакционната независимост. По този начин, целта за засилване на 

разграничението между реклама и редакционно съдържание за зрителите може да бъде осуетена. Опитът сочи, че е много трудно да се 

докаже - по правно-устойчив начин - че редакционната независимост е била засегната или застрашена от позиционирането на продукти. 

 Друг проблем, който се констатира е, че въпреки че държавите-членки могат да наложат по-строги правила, на практика може да 

не е възможно ефективно да се приложат тези по-строги правила. Особено в страни с по-голям пазарен дял на чуждестранни доставчици 

може да се получи, че националните доставчици трябва да спазват по-строгите правила. 

 Относно спонсорираните аудиовизуални медийни услуги, се предлага да отпадне текста те да не рекламират изрично въпросните 

стоки или услуги. 

 С този подход принципно се дава възможност за съобщенията за спонсорство, да носят рекламни препратки, което по принцип е 

стъпка към по-голямо търговско използване на аудиовизуални услуги. Това положително становище, обаче, трудно може да бъде 

приложено за спонсорирани програми и предавания като цяло. Когато едно изцяло спонсорирано предаване съдържа подобно 

възхваляване на стоки и услуги на спонсора, подобна либерализация може да застраши прилагането на практика на принципа на 

разделение на търговско съдържание от редакционното. Това на практика означава, че при спонсорирани програми/предавания ще бъде 

позволено да се съдържа специално рекламно споменаване на продукти или услуги на спонсора (или други субекти), които не би трябвало 

да се разграничават от редакционното съдържание като такива. Тази стъпка ще се легитимира и ще засили търсенето от страна на 

рекламодателите за повече търговско използване на съдържанието на спонсорирани програми, което на свой ред ще засили търговското 

влияние върху доставчиците на услуги и тяхната редакционна отговорност и независимост. 

 Нов момент е, че ограниченията за реклама не важат за съобщения, направени от излъчващия оператор във връзка с неговите 

собствени предавания и допълнителни продукти, пряко свързани с тези предавания, или с предавания на други субекти, принадлежащи 

към същата медийна група. С една дума предлага да се разшири кроспромоцията и за радио- и телевизионни оператори във връзка с 

програми от други лица, принадлежащи към групата. 
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 Към днешна дата, крос промоция не се разглежда като реклама, ако съобщения, направени от телевизионния оператор са във връзка 

с неговите собствени предавания и допълнителни продукти, получени пряко от тези програми (чл. 23, ал. 2). Комисията предлага да се 

разшири тази разпоредба както и за радио- и телевизионни оператори във връзка с програми от други лица, принадлежащи към групата. 

Но кръстосана промоция трябва да не се прилага на живи предавания, свързани с дадена програма (напр. концерти) или дейности на 

медийна група, които не се състоят в предоставянето на аудиовизуални програми по отношение на директивата (напр хлебни продукти 

или таблетки ). 

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ EW 

 Сериозни измемения Директивата предвижда за обема европейски произведения в нелинейните услуги в член 13, които данни СЕМ 

събира към момента за 2015 г. 

 Държавите членки трябва да гарантират, че доставчиците на аудиовизуалните медийни услуги по заявка под тяхна юрисдикция 

гарантират най-малко 20 % дял за европейски произведения в своя каталог и гарантират рекламата на тези произведения. Oсновно 

съществуват два начина за определяне на 20% от EW в каталога на по заявка, аудиовизуални медийни услуги: а) по отношение на времето 

на предаване, както всъщност се случва при линейни услуги или б) по отношение на броя заглавия на аудиовизуални европейски 

произведения. Този последен подход изглежда най-точен да се измери процента, тъй като в каталога EW става дума за статистика и брой, 

а не за времеви график. 

 Ясно е, че един филм трябва да се брои като едно европрейско произведение - EW, но има различни интерпретации относно 

сериали, които съдържат серии с понякога няколко сезона и всеки сезон има няколко епизода. Практиката показва, че би било по-

подходящо всеки епизод да се разгледа като едно европейско произведение (EW), имайки предвид, че всеки епизод представлява 

аудиовизуално произведение само по себе си. В тази връзка, изглежда уместно от гледна точка на наблюдението на органите, 

насърчаването на EW в аудио-визуалните медийни услуги да се измерва със заглавия. В случай на серия или други видове фрагментиран 

съдържание, всеки епизод трябва да се брои като EW от само себе си. 

 Относно задължението за осигуряването на известност(реклама) на тези произведения има няколко начина за доставчиците на 

услуги да изтъкват специфично съдържание. Например, един доставчик на услуги може да се организира специална категория, посветена 

на определен тип съдържание в каталога-напр. европейско игрално кино, европейско документално кино и пр. Друг начин за даване на 

известност може да съставлява рекламирането на началната страница на програма в електронния справочник или на интернет страницата. 

Също доставчикът на услуги може да даде известност на европроизведения чрез позоваване в тематични статии в своите списания или 

материали, изпратени до своите клиенти, посветени на евро актьори или или на конкретни събития, популяризиращи EUR. Друга 

възможност би могла да бъде въвеждане на позиции ( «нови издания», «последен шанс», «великите класици", "любими"). Доставчикът на 

нелинейни услуги може също да изведе напред в рекламата специфично съдържание на самата услуга. Други параметри, които могат да 
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повлияят на преследваната цел са: вписване на дата на вписване в каталога, продължителността на времето на престой в каталога и 

разнообразието на произведения по отношение на жанр, националност, актьори, режисьори и т.н. 

 Правилно е, че предложението не предписва начина (ите) да се даде известност, като се имат предвид съществуващите различия 

на подход. Посочените по-горе начини, могат да послужат за практически насоки на регулатора, за да се оценят показателите за известност. 

За разработване на насоки, които могат да се справят с всички практически предизвикателства следва да има широко одобрение в сектора 

и участието на индустрията (чрез консултация или други средства). 

 Държавите членки може да изискват от доставчиците на аудиовизуални медийни услуги по заявка под тяхна юрисдикция да 

допринасят финансово за производството на европейски произведения, включително чрез преки инвестиции в съдържание и вноски в 

национални фондове. Текстът обаче следва да се въведе без риск от двойно данъчно облагане. 

 Държавите членки могат да изискват от доставчиците на аудиовизуални медийни услуги по заявка, насочени към аудиторията на 

тяхна територия, но установени в други държави членки, да правят такива вноски. В такъв случай финансовото участие се основава само 

на приходите, реализирани в целевите държави членки. Ако държавата членка, в която е установен доставчикът, налага финансов принос, 

тя трябва да вземе предвид всички финансови вноски, наложени от целевите държави членки. Всяко финансово участие е в съответствие 

с правото на Съюза, по-конкретно с правилата за държавна помощ. Регулаторът следва да бъде внимателен относно финансовия принос в 

държавите. Подходите могат да са два: финансов принос да се дава от държавата, в която е ситуиран доставчика. Този подход обаче не е 

възможен, ако предоставената услуга изцяло е насочена към държава-членка, в която не е установен доставчикът. Друг подход би бил с 

предвиждане на двете финансови задължения, наложени на доставчика на услуги, както и другите държави-членки, но финансовият 

принос трябва да бъде "разумен". А как да се определи какво е разумно би било друго практическо предизвикателство. За да се установят 

приходите в целенасочена държава-членка, регулаторът в целенасочена държава-членка ще трябва да работи в тясно сътрудничество с 

регулатора на страната по установяване на доставчика на услуги. Регулаторът в страната на произход има изключителна надзор и 

правоприлагащи правомощия и поради това е единственият регулатор, който ще бъде в състояние да поиска и успешно се съберат тези 

приходи. 

 Директивата обаче определя няколко условия, при които държавите-членки трябва да освободят един доставчик да допринася за 

насърчаването на EW. 

 а) Доставчикът да е с нисък оборот или малка аудитория или ако съставлява микро предприятии и б) случаите, в които би било 

практически невъзможно или неоправдано поради естеството или тема на аудиовизуални медийни услуги по заявка. 

  Относно прилагане на понятието "малки и микро предприятия", би могло да се приложи Препоръка на Комисията 2003/361 / ЕО 

на Съвета от 6 май 2003 година. Относно понятията малък оборот и малка аудитория остава предизвикателството да се дефинират. 

 Относно идентифициране на случаите, когато това задължение би било практически невъзможно или неоправдано поради 

естеството или тема на аудиовизуални медийни услуги по заявка, може да се използва двустепенен подход: а) въз основа на естеството на 

аудиовизуалното съдържание и б) количествен подход. 
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 По отношение на характера и естеството насъдържанието: Членове 16 и 17 изключват от прилагането си, когато се анализира 

популяризирането на EW в линейни услуги, някакъв вид аудиовизуални съдържание (новини, спортни състезания, игри, реклама, услуги 

за телетекст и телевизионен пазар). В този смисъл същото изключение може да се прилага и да има еднакво третиране в нелинейни 

аудиовизуални услуги. 

 Има и други видове аудио-визуално съдържание, които могат да бъдат изключени от това задължение. Това е случаят, когато типът 

на съдържанието на услугата е извън Европейското по природа, поради неевропейския си произход. В този смисъл, могат да се вземат под 

внимание показатели като формати (например формати като Боливуд продукции, Манга, световното кино и т.н.), целева аудитория, 

маркетинг на медийни услуги, и т.н. В тези случаи, доставчикът, който извършва само този вид дейност трябва да бъде освободен от 

насърчаване на EW като се има предвид, че не разпространява никакви европейски произведения. 

 С цел да се идентифицира даден тематичен доставчик принципно се нуждаем както и от качествен, така и от количествен подход. 

 В тази връзка, някои държави-членки ползват определение за тематичен доставчик при линейни услуги с количествен подход. В 

този смисъл е напр. испанският закона за аудиовизуално право: Доставчици на аудиовизуални медийни услуги, които излъчват 

изключително поне или повече от 70% от общото годишно ефирно време един-единствен вид съдържание, независимо дали то се състои 

от игрални, телевизионни сериали , анимирани продукции или документални филми, се счита за тематичен аудиовизуален доставчик по 

отношение на промоция EW. Ето защо, се изисква и количествен праг по отношение на заглавията, за да се разбере, че даден доставчик 

на аудиовизуални медийни услуги по заявка е тематичен доставчик. Този праг трябва да бъде толкова значим, колкото е възможно, за да 

се избегнат съмнения относно вида на съдържанието. 

 В този смисъл, ако при линейни услуги, има примери, при когато се изисква праг от 70% ,за да се приеме едни доставчик за 

тематичен, то при нелинейните услуги, прагът трябва да бъде по-висок. Нещо повече, това е така, защото тези услуги разполагат с огромен 

каталог, където се съхранява голямо количество съдържание и трябва да бъде ясно, че тези доставчици разполагат със специфично 

аудиовизуално съдържание. Ето защо, по-висок праг изглежда пропорционален, имайки се предвид, че това води до освобождаването от 

насърчаване на европейските произведения. 

 Праг от 90% от заглавията, трябва да бъде адекватен и пропорционален процент, за да се разбере, че даден доставчик на 

аудиовизуални медийни услуги по заявка е тематичен доставчик. 

 В заключение, и като се вземе предвид всичко казано по-горе, една мярка, за да се идентифицира тематичен доставчик може да се 

състои в прилагането на двете функции заедно. По този начин, той трябва да се обърне внимание на: а) видът на съдържанието, и б) делът 

на това съдържание в каталога си. Ето защо, ако са изпълнени и двете условия, този доставчик може да се разглежда като тематичен 

доставчик и, следователно, да бъдат освободени от насърчаване на EW. 

 Директивата във варианта от 2016 съдържа още доста изменения. Секторът следва да се запознае с тях, защото те имат сериозни 

изражения в икономически и регулаторни показатели. Общи професионални разговори трябва скоро да започнат съвместно с 

регулаторните органи, предвид факта, че скоро ще предстои изменение на медийното законодателство. 
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България е на 109-о място по свобода на медиите от общо 180 страни в тазгодишната класация на "Репортери без граници". Макар да се е 

изкачила с четири позиции в сравнение с 2016 г., страната ни отново е най-ниско класираната държава от ЕС. Нещо повече - тя за първи 

път изпада до предпоследния сегмент от държави в подредбата, при които свободата на пресата и медийната ситуация като цяло се 

дефинира като "лоша". Миналата година България заемаше последното място в по-горния трети сегемент - "Проблемна ситуация". 

  

Фиг. 1 Карта на медийната свобода 

Индексът на свободата на печата в 180 държави, който се публикува от 2002 г. насам, обобщава серия от отделни показатели: плурализъм, 

независимост на медиите, среда, автоцензура, законови рамки, прозрачност и др. 

Спадът на България започна преди повече от десет години, като през 2006 страната бе на най-добрата си позиция - 35-о място, и оттогава 

се движи само надолу, като в последните години ускорява. Всъщност за първи път оттогава тенденцията в класацията се обръща и страната 

ни се изкачва с 4 места. Причините за това обаче са изцяло технически и се дължат на факта, че други страни са паднали още по-надолу в 

подредбата. Реалното състояние на медиите на практика се разкрива чрез индекса за всяка държава. В България той е спаднал с над 

половин единица за година - до 35.01, като, за сравнение, лидерите в класацията Норвегия, Швеция и Финландия имат индекси между 7.6 

и 8.9. 
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Това влошаване на индекса всъщност е и причината страната ни да изпада в по-долната група въпреки изкачването в класирането. В новата 

група страната ни е заедно с държави като Уганда, ОАЕ, Катар, Мали, Тайланд, Свазиленд, Ирак и др. Единствените други европейски 

страни в този сегмент са Македония (111), Русия (148) и Турция (155). За сравнение - съседна Румъния е на 46-а позиция - с три места 

нагоре и вече е част от втора група - "Задоволителна ситуация", Сърбия е 66-а, а дори Унгария, за която често се говори като пример за 

задушаване на критични към властта медии, е на позиция 71 в третата категория с "проблемна" свобода. Гърция (88) е най-ниско 

класираната преди България страна от ЕС.Само 16 държави в света тази година попадат в категорията "Добра свобода на медиите" и 

значителна част от тях са европейски. Това са предимно страни от Скандинавския полуостров, Германия и Бенелюкс, но сред тях е и една 

източноевропейска страна - Естония. 

Авторите посочват, че новият индекс отразява ясната тенденция да се увеличава броят на страните по света, в които положението с 

медийната свобода е много тежко. "Нарушаването на свободата да бъдат информирани хората все по-малко е прерогатив на авторитарни 

режими и диктатури. Някога смятана за нещо естествено, днес свободата на медиите се оказва все по-крехка и в демокрациите. С 

отвратителни изявления, драконовски закони, конфликт на интереси и дори употреба на физическа сила демократични правителства 

стъпкват свобода, която по принцип би трябвало да бъде един от индикаторите, по които се измерват постиженията им." 

 

Индексът за 2017 г. отразява един свят, в който атаките срещу медиите са станали нещо обикновено, а тези, които ги извършват, са във 

възход, казват от "Репортери без граници", според които се намираме в повратна точка.  

МЕДИИ ПОНАЧИН НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ 

Откакто са възникнали като средство за масова комуникация, медиите са най-важният инструмент за утвърждаване на свободата на 

изразяване в публичната сфера, тъй като дават възможност на хората да упражняват правото си да търсят и получават информация. 

Медиите стимулират публичните дебати и осигуряват пространство за разгръщането им. Те предлагат коментари и мнения като част от 

политическия диалог, допринасят за подреждането на политическия дневен ред и формират общественото мнение, а често се стремят да 

насърчават и утвърждаването на някои ценности. Медиите улесняват контрола върху публичните и политическите дела, както и върху 

частните или бизнес-ориентираните проблеми, като по този начин разширяват прозрачността и отговорността. Освен всичко това медиите 
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представят образователни, забавни, културни и артистични форми на изразяване. Те играят и важна роля в икономиката, създават работни 

места и генерират доход.Свободата на изразяване, по-специално правото да се търси, разпространява и получава информация и като 

следствие - свободата на медиите, са задължително условие за истинската демокрация и демократичните процеси. В едно демократично 

общество хората трябва да могат да съдействат за вземането на решения, които са важни за тях и да участват в изработването им. Този 

принцип се прилага по отношение на моделите на управление на местно, национално или международно равнище, както и спрямо други 

специални общности. В посочения контекст демократичното управление трябва да се разбира в широки рамки, които включват частните 

или бизнес-ориентираните въпроси от значение за публичната политика или за колективния интерес. Всяко съдържание, което медиите 

предоставят, има потенциално въздействие върху обществото, независимо от ценността, която му се приписва. Силата на медиите може 

да бъде използвана превратно във вреда на плурализма и демокрацията особено когато става въпрос за висока степен на медийна 

концентрация.Всички държави членки на Съвета на Европа са поели ангажимента да осигурят на всеки, който се намира под тяхна 

юрисдикция, основното право на свобода на изразяване и информация в съответствие с чл.10 от Европейската конвенция за правата на 

човека (EКПЧ)(по-нататък “Конвенцията”, ETS No. 5). Това право не е абсолютно, а предпоставя задължения и отговорности и може да 

бъде подложено на ограничения съгласно чл. 10, ал.2 от Конвенцията. 

Развитието на информационните и комуникационните технологии и прилагането им към масовата комуникация доведе до значителни 

промени в медийната екосистема, която в широк смисъл обхваща всички субекти и фактори, чието взаимодействие дава възможност на 

медиите да функционират и да изпълняват  ролята си в обществото. Създадени бяха условия за прилагането на нови начини за 

разпространение на съдържание в голям мащаб и често на значително по-ниска цена и с минимални технически и професионални 

изисквания. Новите качества на средата обхващат невиждани до сега нива на взаимодействие и ангажираност на ползвателите, предлагащи 

и напълно нови възможности за упражняване на демократичното гражданство. Новите приложения улесняват също така и участието на 

потребителите в създаването и в разпространението на информация и съдържание, като замъгляват границите между публичната и 

частната комуникация. Вътрешно присъщите редакционни практики на медиите стават по-разнообразни, възприемайки нови формати, 

процедури и резултати. 

Поради тези промени в медийната екосистема функционирането и съществуването на традиционните медии, както и икономическите 

модели и професионалните стандарти, които те следват, бяха допълнени или заместени от други участници. Те поемат функции в процеса 

на създаването и разпространението на медийни услуги, които до скоро са предлагани само (или в повечето случаи) от традиционни 

медийни организации. Новите участници са тези, които обобщават съдържание, проектират приложения, както и потребители, които са и 

създатели на съдържание. Множеството „посредници” или „подпомагащи субекти”, често произлезли от информационния и 

комуникационния (ИКТ) сектор, вкл. и тези, които в началото са изпълнявали просто задачи на хостване и предаване  (например 
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операторите на инфраструктурата, мрежите или платформите), са жизнено важни зa постигане на по-широкия цифров обсег на медиите и 

за достъпа на хората до него.  

Въпреки промените в тяхната екосистема и допълнителните средства, с които разполагат, именно интерактивността и ангажираността, 

ролята на медиите в демократичното общество не се е променила. Политиката, която се отнася до тях, трябва напълно да вземе предвид 

настоящите и бъдещите насоки на развитие, като възприеме понятие за медиите, отговарящо на изменящата се многоизмерна 

действителност. Всички участници – нови и традиционни – които действат в рамките на медийната екосистема, трябва да бъдат включени 

в такава политическа рамка, която гарантира съответно ниво на защита и урежда ясно техните задължения и отговорности в унисон с 

нормите на Съвета на Европа. Отговорът трябва да бъде степенуван и диференциран според участието на медийните субекти в създаването 

на съдържание и в процесите на разпространение. Необходимо е също да се обърне внимание на потенциалните форми на вмешателство 

в нормалното функциониране на медиите или на тяхната екосистема, които могат да се осъществят вкл. и чрез непреки действия срещу 

икономическата им и операционна инфраструктура. 

Комитетът на министрите съгласно чл. 15. b от Статута на Съвета на Европапрепоръчва на държавите членки: 

– да приемат ново, широко понятие за медиите, което обхваща всички участници, ангажирани с производството и 

разпространението на съдържание (например информация, анализ, коментари, мнение, образование, култура, изкуство и 

забавление чрез текстуална, аудио, визуална, аудиовизуална или друга форма) и приложения, които са предназначени да улеснят 

интерактивната масова комуникация (например социалните мрежи) или на други широки по мащаб интерактивни практики, 

основаващи се на съдържание (например игрите в мрежата), насочени към потенциално големи групи от хора, като запазват (във 

всички изброени случаи)  редакционния контрол или наблюдение върху съдържанието;  

– да преразгледат необходимостта от регулиране по отношение на всички участници, които доставят услуги или продукти в 

медийната екосистема и така да гарантират правото на хората да търсят, получават и разпространяват информация съгласно чл. 10 

ЕКПЧ; да разширят и по отношение на тези участници съответните гаранции срещу намеса, която би могла да има отрицателен 

ефект върху правата по чл.10, вкл. и относно положения, от които би възникнал риск за неоправдано самоограничаване или 

самоцензура; 

– да прилагат критериите, изложени в приложението, когато обсъждат необходимостта от степенуван и диференциран подход 

по отношение на участниците, които попадат в обхвата на новото понятие за медии, върху основата на съответните медийни норми 

на Съвета на Европа, като вземат предвид специфичните им функции в медийния процес и потенциалното им въздействие и 

значение за осигуряване или засилване на доброто управление в демократичното общество; 
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– да започнат диалог с всички участници в медийната екосистема, за да бъдат информирани по съответен  начин за приложимата 

правна рамка; да приканят традиционните и новите медии да обменят добри практики и ако това е приемливо, да се консултират 

относно създаването на мерки за саморегулиране, като например кодекси за поведение,  които вземат предвид или обобщават в 

подходяща форма общоприети медийни и журналистически стандарти; 

– да приемат стратегии за насърчаване, създаване или осигуряване на подходящи нива за предоставяне на обществени 

услуги, така че да бъдат гарантирани задоволителни равнища на плурализъм, разнообразие на съдържанието и избор на 

потребителите, като се осигури и непосредствен контрол или мониторинг на  развитието на средата; 

– да бъдат бдителни, за да реагират на ситуации на засилена концентрация в медийната екосистема, която би могла да има за 

последица неправомерното използване на възможностите на даден участник да формира или да въздейства върху общественото 

мнение или избора на хората с потенциално неблагоприятни резултати върху управлението и по-точно върху политическия 

плурализъм и демократичните процеси, след като новите видове услуги или платформи стават все по-значими в това отношение; 

да предприемат индивидуални или колективни действия, чрез които да поощряват прилагането на тези подходи в рамките 

на съответните интернационални форуми. 

Комуникацията е съзнателно предприемано символно социално взаимодействие. Взаимовръзката между участниците в 

комуникационния процес е винаги преднамерена: взаимодействието е насочено към получател, у когото при възприеманата ситуация би 

възникнал желаният ефект, състояние или някакъв социален процес. 

За да протича реален процес на комуникация, е необходимо да са налице няколко условия: 

 Информационният обмен изисква наличие на достъпни канали за практическа употреба. 

 Символичният обмен трябва да бъде интенционален – да е целенасочен или да отразява поне намерение. 

 Съобщението да бъде формирано, предавано и приемано чрез общи за участниците символи и кодове, за да бъде то 

еднозначно разбирано от партньорите. 

 Отправеното послание да е носител на субективното значение – да бъде съобразено със съвместно дефинираната ситуация, 

в която протича комуникационния процес като символно взаимодействие. 

 Процесът на комуникация да бъде смятан за двупосочен: това позволява каналите да бъдат синхронизирани, кодовете и 

символите – уточнявани според ситуацията, а изработваният смисъл – последователно разгръщан. 
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Необходимостта на всеки отделен индивид от информация и еволюционния ход на развитие на медиите дават отражение в глобалното 

свят. Изпълнявайки функциите си на информационен канал всяка медия има и допълнителна значима роля за общността, тъй като: 

- образова и информира; 

- сравнява и анализира; 

- сформира обществено мнение; 

- оформя мирогледа и представите за околния свят.  

Според вида си на разпространение и присъствието си в домакинствата в исторически план, медиите в България се разграничават не 

само по предимствата и ползите си за потребителите, но и по установените нагласи и навици за консумация. Именно динамиката на 

процесите, протичащи в обкръжаващата среда е допълнителен фактор за разграничаването на каналите не само в рамките на техните 

основни същностни различния. Сред водещите масмедии в страната се открояват: 

 

ТЕЛЕВИЗИЯ 

От края на 2016 година ефирните канали на Българската национална телевизия (БНТ) вече се излъчват на търговския мултиплекс "НУРТС 

диджитъл", част от "НУРТС България", вместо на специално изградения за това обществен мултиплекс "Фърст диджитъл". Програмите, 

които се разпространяват ефирно, са БНТ1, БНТ2 и БНТ HD. 

 

"НУРТС България" е част от структурата на БТК, която от миналата година е собственост на група инвеститори, най-големият от които е 

Спас Русев. Основните канали, които се излъчват на него, са bTV, "Нова" и Bulgaria On Air. 

"Фърст диджитъл" бе създаден, за да излъчва програмите на обществените медии БНТ и БНР, и както НУРТС бе свързван с Цветан 

Василев. Дружеството нямаше активи и предлагаше услугата, ползвайки тези на НУРТС. Т.е. сега се премахва един посредник. 

 

Промяната в обслужващия мултиплекс е именно следствие от прекратяване на предоставяната от НУРТС услуга към "Фърст диджитъл". 
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"Предвид необходимостта и законовите задължения за БНТ да разпространява програмите си чрез всички възможни технологии, считано 

от 1.12.2016 г., "НУРТС диджитъл" осигури резервирано разпространение на програмите на БНТ чрез своята мрежа. Посоченото 

резервирано излъчване беше тестово и безвъзмездно, т.е. без допълнителна финансова тежест. Малко след това НУРТС окончателно 

прекратява партньорството си с "Фърст диджитъл" и в края на декември БНТ сключва договор за излъчване от мултиплекса, собственост 

на БТК. След като обаче "Фърст диджитъл" изгуби единствения си клиент в лицето на националната телевизия и при липса на собствена 

мрежа за излъчване, по всяка вероятност дружеството ще прекрати дейността си. 

В края на 2014 г. НУРТС отново се върна под контрола на БТК след раздяла, продължила почти пет години. Цената на сделката не беше 

оповестена официално, а единствената публична информация бе, че БТК придобива всички акции. Сделката беше резултат от събитията 

в КТБ. Телекомът, остана с блокиран депозит от 72 млн. евро във фалиралата банка. Част от тези средства бяха цедирани и с тях НУРТС 

погаси задължения към КТБ за 26.7 млн. евро. 

 

Процесите в телевизионната среда у нас през 2016 г. бяха част от общата логика на развитие на сектора през последните години. Предимно 

пазарна, тази логика не беше нарушена и от намаляването на броя на основните канали с отнемането на лиценза на ТВ7. Всъщност цялото 

съществуване на тази медия беше обгърнато от неяснота в контекста на постоянния проблем за задкулисие на медийната собственост, а 

спирането на телевизията не направи средата по-прозрачна. Тази тема обаче няма да има по-подробно представяне в настоящия текст, тъй 

като дори спирането на цяла телевизионна група не предизвика прекомерно вълнение нито в публиката, нито в колегията.  

Паралелно с всички микроявления, като прояви на качествена журналистика и интересна/нестандартна гледна точка, общият поглед към 

тези канали открои три основни явления, които си струва да бъдат представени като тенденции на годината: взаимно копиране, водещо 

често до практическа неразличимост на каналите; обмен на съдържание със социалните медии; възход на националистическата реторика. 

Неслучайно още в началото на текста логиката на развитие на телевизията у нас през изтеклата година е наречена „пазарна” – и трите 

посочени явления са подчинени на битката за зрители. Те маркират желание за „рейтинг тук и сега”, но имат и потенциала да се окажат 

стратегически избор за публичния образ на каналите и контакта им с аудиторията и в бъдеще. 

 Взаимното копиране 
Размяната на ефирни лица и на ключови кадри зад кадър – процес, който маркира телевизионната среда през последните няколко години 

– продължи и през 2016 г. Най-отявлените примери бяха преместването на Генка Шикерова в Нова телевизия и на Мартин Карбовски в 

bTV. Възможността на зрителя да се ориентира за това какво и по кой канал гледа само от образа или гласа на дългогодишен ефирен 

компаньон е най-малкото нещо, което беше ощетено. Унификацията на стиловете в bTV и Нова достигна пик, а конкурентното им 

съревнование по-скоро нанесе щети на ефирното разнообразие. Каналите видимо се ограничиха в разработването на едни и същи теми 

чрез едни и същи подходи, с едни и същи събеседници, послания и изводи. В зоната на обществените, политически и икономически теми 
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редакционният интерес беше видимо доминиран от това какво прави другият канал. Неформалното общуване с журналисти и 

професионалисти от бранша сочи, че отпадането или добавянето на теми, основано само на информация за статута на същите при 

конкурента, е постоянна практика. Анализът за това доколко разработването на съответната тема е от значение за публиката се приема за 

второстепенен на фона на наличието й при колегите. Почти комичният ефект от тази практика е фактът, че както в новините, така и в 

сутрешните блокове в един и същ часови пояс често могат да се гледат напълно еднакви сюжети. Смяната на канала не води до 

разнообразие, а до затвърждаване и преповтаряне. Считаните за най-ценни събеседници пък често „прелитат” сутрин от ефир в ефир или 

са на живо в единия канал, а по телефона в другия.  

В тази ситуация плурализмът и разнообразието в медийната картина се поддържат от обществената БНТ1, както и от телевизии като ТВ 

Европа, България Он Ер и други по-малко гледани канали. Въпреки че не изпускат „горещите” теми от деня, посочените телевизии следват 

в по-голяма степен своя редакционна логика и са достъпната алтернатива, ако с натискането на дистанционното зрителят иска наистина 

да гледа нещо друго. В най-голяма степен добре разработени и самостоятелно развити теми през годината предлагаше БНТ1. Това е и 

каналът, който устойчиво се стреми да запази професионализма (независимо от известността) на събеседниците и гост-експертите в 

студията си. 

 

 Пренос на теми от Фейсбук 
Ако в ранните си години социалната мрежа беше по-скоро апокрифна и предлагаше паралелна медийна реалност, днес Фейсбук все повече 

се слива с медийния микс. Това, което получава широка популярност във Фейсбук, е доказано интересно за публиката и е лесен източник 

на рейтингово телевизионно съдържание. Следенето в телевизионните студия на коментари от Фейсбук и други подобни препратки към 

онлайн средата, които навлязоха през последните няколко години, вече се допълват от пълнокръвната разработка на откритото в мрежата 

съдържание чрез методи на телевизионната драматургия: жива връзка, анализ в студиото, разговор със събеседници и т.н. Обичайният 

път на даден впечатляващ частен случай до ефирна реалност минава през следните стъпки: 1. Публикуване на дадена информация от 

частно лице с повече последователи, които са впечатлени и споделят, или публикуване от името на страница или общност с определен 

резонанс, отново водещ до споделяния между потребители; 2. Влизане в обсега на онлайн медии с добра фенбаза в социалната мрежа; 3. 

Забелязване на темата от ефирните телевизии и разработката й ден-два след добиването на популярност във Фейсбук. Възможен е и път 

на първоначално публикуване от онлайн медия, последвано от лавинообразно споделяне от потребителите в мрежата. Трябва да се 

отбележи, че подборът на подобно съдържание минава през същите гейт-кийпъри, през които минават и избраните по конвенционален 

път теми. В общия случай входът през Фейсбук се осигурява от неформалната социална среда на журналистите, редакторите и 

продуцентите, които са също и потребители на социалната мрежа и в качеството си на частни лица се срещат със съответните теми през 

личните си профили. За този механизъм за създаване на телевизионно съдържание би било валидно едновременно да кажем, че е 

демократичен и в интерес на гражданството, както и да твърдим обратното. От една страна той позволява в обсега на телевизията да 

попадат теми от органичния дневен ред на обществото, чрез които то задава ритъм на публичността и контролира институциите. От друга 
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страна практиката дава шанс в ефир да се прокарват какви ли не сюжети и идеи само защото са се оказали популярни, което води до 

затвърждаване на принципа „колкото повече, толкова повече”. 

 

 

 Възход на националистическата реторика 
Патриотизъм и рейтинг, патриотизъм и гласоподаватели, патриотизъм и недомислие с отрицателни ефекти за публичността – така може 

да се обобщи експлоатацията на националистическа реторика, на която сме все по-чести свидетели.  

Може да се обобщи, че разгледаните три тенденции не са изолирано явление за България, а са по-скоро плод на глобалната картина: както 

медийно-технологична (социални мрежи, мобилни данни, достъп до информация); така и обществено-историческа (стичането на бежански 

и мигрантски маси от хора от Близкия и Средния Изток и Африка към Европа). В комбинация с „олекотяването” и „пожълтяването” на 

ефира, констатирани в наблюденията над медийната среда в последните няколко години, явления като появата на националистическа 

реторика, водена от името на самата медия, или избор на теми сред актуалното във Фейсбук, стават съвсем логична проява на средата. 

Посочените две тенденции, както и третата – на взаимното копиране, наложило се най-вече между водещите търговски телевизии, на този 

етап са във възход. 

 

РАДИО 

Радиото отдавна се афишира като ефективен,  но подценен рекламен канал. тaзи, позабравена от много рекламодатели медия загуби много 

по време на кризата след 2008 г., но всъщност големият автогол на радиоиндустрията е дългогодишната липса на единно проучване, което 

да е стандарт за работа с клиенти и рекламни агенции. липсва и мониторинг, който да отчита рекламните инвестиции, направени в тази 

медия. 

През 2016 г . ситуацията обещаваше да се промени в положителна посока. БНР и големите частни радиовериги представиха собствен 

проект за изследване на радиоаудиторията в българия. пилотното проучване бе извършено от международната агенция за маркетингови 

изследвания ipsos и бе поръчано и подкрепено от почти всички водещи радиостанции. изследването на аудиторията е национално 

представително, направено сред 4000 души на възраст 15 - 69 години. според радиоиндустрията то осигурява пълна и подробна 

информация за радиопазара в услуга на медии и рекламодатели, които вече ще имат възможност да планират по-добре инвестициите си. 

 

За разлика от телевизионния пазар, който по принцип разчита на пийпълметричните данни за зрителския интерес, предоставяни от една 

агенция, радиостанциите никога не са имали единна метрика. в българия преди радиогрупите да обмислят варианта да работят с ipsos, се 
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доверяваха или на данните на гарб, които са на базата на телефонни интервюта, или на market test tgi - българия (в момента те не 

предоставят данни за пазара). изследвания за радиоаудиторията предоставяха още market links и "алфа рисърч". от години 

радиоиндустрията се бори да осигури в името на по-ефективната си работа един общ пакет от данни за рейтинг и аудитория. смисълът от 

това данните за аудиторията да се дават само от една агенция е, че така те придобиват статута на валута с, която радиобизнеса преговаря 

за парите на рекламодателите. и тъкмо това щеше да се случи, когато гарб усъвършенства изследванията си за радиоаудитория и се 

превърна в пряк конкурент на ipsos. 

Радиото е подценен канал, защото няма изследване, което да го докаже категорично, а ефективен – защото е ценово достъпна медия, 

доставяща бързо рекламни послания до определен брой слушатели. Във времето, в което персонализацията е във възход и programmatic 

buying (автоматизирано купуване на реклама) моделът се припознава от все повече рекламодатели, за които е важен рийч, качествен 

инвентар и оптимизация. 

Най-важната стъпка, която радиоиндустрията трябва да направи, си остава обединението зад данните, за да може радиото да възстанови 

доверието на рекламодателите, че е ефективен маркетингов канал. Напредък би било, ако секторът започне и работа с агенция, която да 

направи рекламен мониторинг на радиопазара. 

Интернет 

 

България има най-голям процент интернет потребители, които сърфират в глобалната мрежа със скорост от над 4 Mbps, като по този 

показател страна изпреварва с малко Южна Корея. Като средни скорости българия не успява да влезе в топ 10. Независимо че страната ни 

винаги е имала добри показатели в интернет връзката, тя продължава да изостава при проникването му сред населението. Последните 

данни на евростат от края на юли миналата година показват, че страната ни е на предпоследно място по този параграф в целия европейски 

съюз. Процентът на броя абонати на фиксиран интернет спрямо населението е 20.3%. Единствено румъния е по-малко с 19.5%. Най-висок 

този показател е в Дания – 41.4%, Холандия – 41.2% и Франция – 38.5%. По данни на НСИ 56.7% от домакинствата имат достъп до 

интернет, но методологията на националната статистика се различава от тази на Евростат. 

Българското правителство се опитва да свърже някои от отдалечените региони с глобалната мрежа. До средата на 2015 г. трябва да бъде 

готова опорната инфраструктура за широколентов интернет достъп в слабо населени места. Правителството стартира проект за свързване 

на 29 отдалечени общински центъра и 24 малки населени места. Разширяването на мрежата от оптични кабели до ниско населени райони 

е част от европейски проект по оперативна програма "регионално развитие" за общо 40 млн. лв.  
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Печатни медии 

 

През 2016 г. печатните издания в България са намалели в сравнение с предходната година, според данни на Националния статистически 

институт (НСИ). 

През 2016 г. са издадени 262 вестника с годишен тираж 229,008 млн., като спрямо 2015 г. издадените вестници намаляват с 21 (7,4%), а 

тиражът - с 38,338 млн. (14,3%). 

Издадените вестници през 2016 г. се разпределят по периодичност и тираж, както следва: 

 44 ежедневника, съставящи 16,8% от заглавията на всички издавани вестници, в тираж 135,578 млн. 

 Вестниците, излизащи 2 - 3 пъти седмично, са 15 (5,7% от заглавията на всички издавани вестници) в тираж 4,824 млн. 

 Вестниците, излизащи един път седмично, са 111 (42,4% от заглавията на всички издавани вестници) в тираж 85,831 млн. 

 Вестниците, излизащи по-малко от един път седмично, са 92 (35,1% от заглавията на всички издавани вестници) в тираж 2,775 млн. 

С най-голям относителен дял според признака „предназначение” са вестниците от тематична област „Политически, философски, 

религиозни и културни издания” – 51,1% (134 заглавия), като годишният им тираж е 101,780 млн. Следват „Други издания за широка 

публика” - 16% (42 заглавия) с тираж 84,605 млн., или 36,9% от тиража на всички издадени вестници. 

През 2016 г. най-голям брой вестници са издавани в област София (столица) - 126 заглавия, или 48,1% от всички издадени в страната. 

Почти 97% (254 заглавия) от всички вестници, издавани през 2016 г., са на български език, а чуждоезичните са осем - четири на турски, 

два на руски и по един на английски и немски език. 

 

Списания 
През 2016 г. са издадени 533 списания и 101 бюлетина, като в сравнение с 2015 г. списанията намаляват с 1,5%, а бюлетините се увеличават 

със 7,4%. 
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През 2016 г. са издадени 79 списания и бюлетини на чужди езици с годишен тираж 148 хил., като най-многобройни са изданията на 

английски език - 73 заглавия с тираж 116 хил., следвани от изданията на френски и румънски с по две заглавия (с тираж по 1 хил.), и едно 

заглавие на турски език (с тираж 31 хиляди). 

Според периодичността си списанията и техният тираж се разпределят, както следва: 

 

 7 седмични, съставящи 1,3% от заглавията на всички издавани списания, в тираж 4,743 млн. 

 списанията, излизащи 2 - 3 пъти месечно, са 11 (2,1% от заглавията на всички издавани списания) в тираж 2,077 млн; 

 списанията, излизащи веднъж месечно, са 139 (26,1% от заглавията на всички издавани списания) в тираж 8,165 млн; 

 списанията, излизащи 5 - 7 пъти годишно, са 91 (17,1% от заглавията на всички издавани списания) в тираж 827 хиляди; 

 списанията, излизащи 1 - 4 пъти годишно, са 261 (49% от заглавията на всички издавани списания) в тираж 784 хиляди; 

 списанията, излизащи нередовно, са 24 (4,5% от заглавията на всички издавани списания) в тираж 142 хиляди. 

През 2016 г. са издадени и 108 периодични сборника с тираж 21 хил., като в сравнение с предходната година броят им остава непроменен, 

докато тиражът намалява с 25,9%. 

 

Книги 
През 2016 г. са издадени 7 416 книги с тираж 3 475 341 и 1 114 брошури с тираж 1 031 712.  С уникалния идентификационен код ISBN 

(Международен стандартен номер на книгата) през 2016 г. са регистрирани 6 879 книги и 1 024 брошури, или 92,6% от всички издания, с 

което се предоставя възможност за търговско използване в страната и чужбина. 

В сравнение с предходната година през 2016 г. броят на издадените книги и брошури намалява със 790 (8,5%), докато средният тираж се 

увеличава от 526 през 2015 г. на 528 през 2016 г., или с 0,4%. 

 

Според признака „предназначение на литературата” (тематични области) през 2016 г. разпределението на изданията по раздели е следното: 

 художествена литература за възрастни - 2 607 заглавия с тираж 1,209 млн; 

 научна литература - 1 638 заглавия с тираж 388 хиляди; 

 учебна литература - 1 522 заглавия с тираж 652 хиляди; 

 популярна литература - 1 239 заглавия с тираж 911 хиляди; 
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 литература за деца и юноши - 1 020 с тираж 1,141 млн., от които детската художествена литература е представена с 524 заглавия с 

тираж 521 хиляди; 

 други - 504 заглавия с тираж 207 хиляди. 

 

През 2016 г. заглавията, издадени на оригиналния език на написване (вкл. на български език), са 5 999, или 70,3% от общо издадените 

книги и брошури. Преводните заглавия са 2 531 с тираж 2,149 млн. От тях повече от половината са заглавия, преведени от английски 

(55,4%), следват преведените от френски - 8% немски – 6,1% и руски език - 6%. 

 

МЕДИЙНИ ГРУПИ 

Недостигът на официална и достоверна информация е сериозна пречка пред прозрачното функциониране на медийния пазар. Липсва 

например обща система за измерване на тиражите на вестниците и списанията. Неясни са както отпечатаните тиражи, така и реализираните 

продажби. В резултат на този дефицит за обема на тиражите може само да се спекулира, но не и да се стъпва на здрава основа. 

Радиосекторът също функционира в режим на недостатъчна яснота. Публични данни за дяловете от рекламния пазар по медии и медийни 

групи не се поддържат. Подобна е и ситуацията при онлайн медиите, където индивидуалните пазарни дялове на отделните компании на 

този етап не се публикуват. Дори достъпната информация за пазарните дялове на медийните групи е частична. Тя се основава само на 

един показател – приходи от реклама. Пазарните дялове на медийните компании на база общи приходи (не само от реклама, но и от 

абонамент, продажба на съдържание и приходи от друга дейност) не се калкулират в публичен регистър. 

НСИ и Пиеро 97 се разминават и в данните за общите приходи от реклама в радио и телевизионния сектор. Подобни несъответствия 

вероятно имат своите методологически обяснения, но това не улеснява интерпретацията на данните. 

Измерването на медийната аудитория е основополагащо за работата на медийния пазар. Оказва се обаче, че достъпните данни очертават 

не съвсем еднакви картини на медийното потребление по сектори. Част от разминаванията се дължат на разлики в подходите 

(пийпълметрични, маркетингови, социологически, онлайн статистики) или в обхвата на извадката (пълнолетно население или определена 

целева група). 

Сериозното объркване настъпва тогава, когато данните се превръщат в инструмент за пазарни схватки. Именно такъв проблем се 

разгръща на терена на телевизията, където работят две пийпълметрични агенции – GARB и Nielsen Admosphere Bulgaria. Двете агенции 
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предлагат смущаващи отклонения една спрямо друга – около 10% разлика в аудиторния дял на телевизионния лидер bTV. Ефектът е 

сериозно напрежение на пазара с участието на двете водещи медийни групи. От една страна е bTV Media Group с предпочитания към 

данните от GARB, а от друга – Nova/MTG и данните от Nielsen Admosphere. Стига се до пародоксалното съжителство на два паралелни 

пийпълметрични свята, всеки със собствен медиен фаворит. 

От началото на 2015 г. подобно напрежение назрява и в радиосектора, където в измерването на аудиторията започват да се конкурират 

отново GARB, от една страна, и Nielsen Admosphere в партньорство с IPSOS, от друга. Немалките разминавания в данните до този момент 

създават предпоставки за разделянe на сектора на два лагера – Communicorp Group, за които по-благоприятни са данните от IPSOS, срещу 

BSS Media Group и bTV Radio Group, за които по-изгодна е информацията от GARB. 

Българският медиен пейзаж впечатлява със свръхизобилие и формално разнообразие от медии. На практика обаче основните сектори 

на пазара функционират в режим на силна концентрация, което тушира ефекта от количественото многообразие. Ако приложим стандарта 

за измерване на концентрация „топ 4”, ще акумулираме приблизителен пазарен дял (на база рекламни бюджети) на водещите 4 

телевизионни групи над 90%. Отчетливо висока е и концентрацията на аудиторни дялове в телевизионния сектор – над 70% за водещите 

4 компании. Нещо повече – прави впечатление, че телевизионният сектор фактически е доминиран от само две медийни групи. Техният 

общ пазарен дял отчита внушителните над 80%, а сумарният им аудиторен дял е над 60%6.  В сравнение с лидерите bTV Media Group и 

Nova/MTG, останалите конкуренти в сектора заемат маргинални позиции – с индивидуален пазарен дял под 7%. 

Приблизителните пазарни дялове (на база рекламни бюджети) на водещите 4 групи в пресата също бележат висока концентрация: над 

80% при всекидневниците, над 70% при седмичните вестници и над 80% при седмичните списания. 

Пазарните дялове в радиосектора не могат да бъдат изчислени, но информацията за аудиторните дялове показва, че водещите 4 

радиокомпании акумулират общ дял от около 80%. 

В допълнение, наблюдаваме и едно друго ниво на концентрация – между отделните сектори. Телевизионните компании акумулират над 

четири пъти повече приходи от реклама в сравнение с останалите сектори поотделно и около два пъти повече в сравнение с преса, радио 

и интернет взети заедно (на база нетни приходи). Достъпните данни очертават категорична пазарна доминация на телевизията пред 

останалите медийни канали. 

Онлайн медиите все повече губят от своята независимост и алтернативност спрямо традиционните медии. Актуалното състояние на 

онлайн средата отчита мощно присъствие на големите телевизионни и издателски компании в мрежата. Това се случва чрез два основни 

процеса. Единият се изразява в постепенното и конвергентно разширяване на бизнеса от страна на компании с традиции и наложени марки 

в пресата и телевизията (например Икономедиа, bTV Media Group, СББ Медиа, Медийна група България). Другият, по-агресивен пазарен 
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подход е чрез закупуване на вече разработени интернет групи. Така например Nova Broadcasting Group и Bulgaria on Air сериозно 

разшириха портфолиото си през 2013 г., като придобиха две от най-големите онлайн групи – съответно "Нет инфо" и "Инвестор". 

Паралелно с тенденциите на консолидация и окрупняване, нарастващото влияние на онлайн средата провокира и допълнителни 

опити за овладяване на интернет, които отиват отвъд чисто пазарните ефекти. Такива са например практиките на продуциране 

на квазиновинарски сайтове, както и инсценирането на гражданско мнение чрез платени и контролирани читателски коментари. 

Преносът на сигнал и съдържание е съществен компонент от цялостната структура на медийния пазар. Средствата, отделяни за 

разпространение от страна на радиооператорите, са второто по големина перо в сектора – над 12 млн. лв. за 2015 г., което представлява 

18% от всички разходи в сферата на радиото. Телевизионните оператори отделят общо над 45 млн. лв. за перо разпространение, което е 

10% от всички изразходвани средства в сектора. На пазара на пресата тежестта на разпространителския бизнес е най-доловима в контекста 

на съчетанието на издателска и разпространителска дейност от страна на една и съща медийна група (Медийна група България; Нова 

българска медийна група). 

Бизнесът с разпространение на медии и пренос на съдържание не се развива безпроблемно. Дистрибуцията на печатни издания често е 

обект на критики през последните години. Основната тревога е, че вертикалната концентрация между разпространители и издатели води 

до дискриминационни действия срещу конкурентни издания. Критиките се задълбочават след старта на проекта „Лафка” през 2013 г. 

Опасенията на експерти, граждани и търговци на дребно са, че търговската верига за продажба на вестници, списания, цигари и други 

дребни стоки е с недостатъчно прозрачна собственост и същевременно придобива монополни позиции на пазара на разпространение на 

печатни издания. 

Проблеми съществуват и по отношение на преноса на телевизионен сигнал. По-рано тази година Европейската комисия осъди България 

пред Съда не Европейския съюз за начина на въвеждане на цифровизацията на телевизионния ефир. Открити са нарушения в конкурсите 

за цифрови лицензи, проведени от Комисията за регулиране на съобщенията през 2009 г. Решението на Съда на ЕС е, че тогава държавата 

е наложила дискриминационни ограничения, които са нарушили правилата на конкуренцията. 

В контекста на направените наблюдения прозира един обобщен силует на медийната среда – неравномерно развит пазар, с фактическа 

доминация на ограничен кръг субекти и с концентрация на еднотипно съдържание, с грапавини във функционирането и с недостиг на 

прозрачност. Тези белези в крайна сметка стесняват границите на плурализъм и заразяват средата с рискове. 
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Медийна аудитория - статистически данни за представяне на предпочитан тип медии и рейтинг на медийното потребление 

Появата на интернет преди около 30 години промени завинаги нашия начин на живот. Тези промени, свързани с развитието на 

„мрежата“обхващат всички сфери на живота ни в това число и възприемането на медийната информация, която получаваме. Една от 

основните специфики на интернет е, че представлява среда, предоставяща развитието на различни медийни формати в нея. В тази 

благоприятна за медийната аудитория, среда аудиторията, традиционно определяна като пасивна, се превръща в активна, даваща не само 

обратна връзка на отправеното към нея медийно съобщение, но и често задаваща основите на това съобщение. В контекста на това 

аудиторията е вече властимаща, тя притежава неограничени правомощия, дадени ѝ именно от появата и утвърждаването на новите онлайн 

медии, които днес смело могат да бъдат определени като основни за медйината аудитория. Новите медии съществуват, породени от 

новите необходимости и „властови“ възможности на съвременната аудитория. Вече е налице една равнопоставеност на комуникационния 

процес във виртуалната среда. Разглеждат се две основни тематични ядра, които се намират в постоянна кохерентна връзка – онлайн 

медии и медийната аудитория. Фокусът на анализ на горепосочените два компонента, из граждащи цялостната смислова структура на 

настоящата разработка, се концентрира върху постепенната настъпваща промяна във възпри емането и респективно отношението на 

аудиторията в контекста на развитието на онлайн медиите. Съответно за разлика от миналото, когато аудиторията на т.нар. класически 

или традиционни медии е била пасивна, то днес не само че е активна, но и имаща определена власт над медиите в стремежа им да 

предлагат медийна информация, която да задоволи интересите и потребностите на медийната аудитория. Този стремеж за предварително 

задоволяване на потребностите на аудито рията е свързан с отчитането на предварителния медиен интерес към определено медийно 

съдържание. Нашето съвремие найясно може да бъде припознато с динамичната среда, дефинирана като „третата вълна“, в която властва 

постоянно променяща се социалноикономическа среда, обхващаща всички сфери и процеси от живота на съвременното общество. През 

технологичната революция преминава и живота на личността, неговото общуване и медийната комуникативна необходимост и 

информационна обмяна. Промените в аудиторията са свързани и с технологичното развитие и просперитет, в резултат на което се 

появяват нови медийни съдържателни форми. Интернет и технологизирането оставят своя отпечатък във всички сфери на нашето 

всекидневие, про менят се нашите нагласи и очаквания. Динамичен е не само светът, но и динамиката, с която искаме да се информираме. 

Информационното ни общество безвъзвратно е променено, от което респективно следва и наличието на промяна в информационното 

общуване, в информационната среда. В съвремието е налице различен подход към информационния факт както от страна на 

журналистите, така и от страна на аудиторията. Това естествено налага наличието на друг тип, разли чен от класическите медии (радио, 

телевизия и преса) медиен формат, чието информационно послание да е на същата „честота“, на която е културата и възприятията на 

публиката. Днес могат да се дадат различ ни определения за медиите от рода на средства за масова информация, четвърта власт и др., но 

всички тези определения са еднозначни. Те само изразяват различни аспекти от образа на медиите, защото самите медии действат 
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едновременно като икономическо предприятие, комуникационен посредник, проводник на реклами, културна индустрия и още средство 

за манипулация на обществото. Ясно е, че когато става дума за нови медии, става въпрос за медии, разпространяващи се в интернет 

пространството или т.нар онлайн медии. Днес повече от всякога медиите и конкретно – онлайн медиите удовлетворяват 

информационните нужди на съвременния човек Аудиторията на този тип медии са интернет ползватели, а найчестото определение за тях 

е потребители, което логично определя и аудиторията на онлайн медиите като потребителска, т. е. всяка он лайн медия има своите 

потребители, които в своето множество се раз делят на отделни персонализирани единици, упражняващи самостоя телно своята власт 

посредством възможностите на тези нови медии. В свое изследване, посветено на активната комуникация при дигитални те технологии 

Кирил Гоцев подчертава нещо много важно, а именно, че двете основни традиционни електрони медии – телевизията и радиото използват 

принципа „от един към много“.Този принцип найясно конкретизира разликата между традиционните медии и новите медии. Именно той 

определя пасивността на конвенционалните медии и насочва вниманието към изискванията на съвременната ме дийна аудитория, която 

вече не се съобразява с наложеното ѝ какво и кога да гледа или слуша. Днешната аудитория има нужда от двупосочен процес при 

медийната комуникация, а нарастването на нейната власт в съвременните условия, в които съществуват медиите, е породена от 

активността ѝ в пълен контраст с пасивността ѝ по време на „могъ ществото“ на класическите медии. Това е фундаментът, върху който 

стъпва появата, развитието и утвърждаването на тази власт. Днешният свят е динамичен и ние сме принудени да се приспособяваме към 

тази динамика, ако искаме да оцелеем икономически. Нашето съвремие на лага и изисква да притежаваме знания и умения, които да 

съдействат за успешната реализация на отделната личност в днешния глобален, динамичен и изключително конкурентен свят, в свят на 

постоянни со циокултурни промени. Всичко това оказва влияние и на нагласата ни за възприемане на медийната информация, на начина, 

по който жела ем тя да ни бъде поднесена. Аудиторията иска бързи, кратки новини и то непрекъснато. Медиите сами по себе си са 

средства за масова информация, ос ведомяване и популяризиране. Това ги прави ориентирани към широ ката публика и масите. Но още 

с появата си онлайн медиите са тези, които постепенно се превръщат в основен медиен фактор в медийното пространство. Те имат редица 

предимства пред останалите медии, но сред найбезспорните е тяхната интерактивност, бърз и евтин (или без платен) достъп и 

мултифункционалност. Всичко това е в резултат на огромното влияние, което интернет вече има върху нас и живота ни с всичките свои 

предимства и разбира се недостатъци. Едно от големите предимства на онлайн медиите е, че информацията в тях достига до 

потребителите на тези медии през целия ден и на части, а не точно в определен час и накуп. Изхождайки от всичко казано дотук за онлайн 

медиите, то в такъв случай красноречиво може да се обобщи, че всичко в Мрежата е медия или казано по друг начин – не съществува 

реална граница между онлайн медиите и останалото интернет съдържание. Всяка информация, постъпила в интернет пространството се 

публи кува с цел масово осведомяване и популяризиране, което я прави сама по себе си медия. И ако се приеме тази обща трактовка за 

същността на медията в интернет, то все пак трябва да се посочи, че найпопулярни онлайн медии са социалните. Те са комуникационен 

феномен, защото задоволяват важни социални и дори психологически потребности на отделната личност, а оттам и на цялата аудитория 

и тези потребности никога няма да изчезнат. Такива са например потребността на човек да бъде видян, потребността му от принадлежност 

към дадена група, от признание, от това да бъде харесан, потребността от демонстриране на лична позиция по даден проблем и т.н. 
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Социалните мрежи са и найяс ният пример за възможностите аудиторията да упражнява своята власт чрез потенциала на социалните 

медии. Именно те са тези, чрез които медийната аудитория проявява позицията си като удовлетворен или не от „услугата“, т. е. медийното 

послание или съобщение, потребител. Ако преди появата на онлайн медиите аудиторията е била пасивна и само е приемала съобщението 

без да може да реагира по никакъв начин, то днес същата тази аудитория може сама да избира кога, къде и какво да гледа, чете или слуша. 

Ето защо Интернет или т.нар. мрежа е не толкова технологичен феномен, но найвече социален. Техническата глобалнареволюция води 

до еволюция на аудиторията. Социалните мрежи са огромна сила, на която ставаме свидетели постоянно. Информация от социалните 

медии вече все почесто се отразява и в другите медии и на тази информация се изгражда сериозна част от медийното съдържа ние – 

интервюта, анализи, коментари и дори предавания. В контекста на това една от основните характеристики на социалните мрежи както е 

фактът, че те са зона, в която изключително бързо се формира общест вено мнение, водещо до обществена реакция. Това е основната 

сила на всички онлайн медии – начините за интерактив ност и използването на медиите. Интерактивността може да се разглежда както 

всякакъв вид комуникационна система в това число и между човек и електронна система. Комуникационният про цес от своя страна 

изисква двупосочност, обмен на комуникационни средства, интенции и пр., т. е. обратна връзка на изпратеното комуни кационно 

съобщение от един от участниците и чакане на обратна връз ка. Следователно аудиторията на новите интерактивни медии е силно 

комуникативна, в същото време тя очаква медийното послание, но го и направлява, тя задава параметрите на това послание. Така 

например много често традиционните медии като телевизията чрез наблюдение и отчитане на интереса на аудиторията в социални мрежи 

към даде на новина впоследствие я отразяват и доразвиват. Най-често това са новини с благотворителен характер, предизвикали масовия 

интерес и активност. Един друг често наблюдаван днес „междумедиен“ дискурс е свързан с реакция от страна на онлайн медиите относно 

дадено телеви зионно интервю или поведение на водещ, като основен за тази реакция се явява отново зрителският интерес и проявена 

активна позиция по темата. В тази връзка медийната аудитория проявява и демонстрира най-силна лична позиция и активност по теми, 

свързани с някаква житейска несправедливост. Нещо повече – зрителската позиция провокира и междумедиен коментар и на поведението 

на дадени медии след начина, по който са подходили към близките на убитото момиче в свои репортажи. Медийното съдържание на 

новите медии е изцяло подчинено на потребителската информация. В тази връзка всяка една онлайн медия има своята специфич на 

потребителска аудитория, обособена от горепосочените ѝ характе ристики, които определят нейните предпочитания и съответно избора 

ѝ на медия. Така тази нова, силна и променена аудитория не е просто приемаща, а е способна сама да прецени какъв тип медийно 

съобщение да прегледа и съответно коя медия да посети. В подкрепа на това твър дение ще посоча, че в българското онлайн пространство 

за миналата година десетте найпосещавани сайта се характеризират с изключително различно медийно съдържание.  

 

Телевизия 
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Около 85% от хората гледат телевизия ежедневно.Хората, които гледат ежедневно телевизия, седят много по-дълго време пред малкия 

екран, отколкото хората, които не гледат телевизия всеки ден.Всеки втори пълнолетен български гражданин ежедневно посвещава между 

1 и 3 часа от времето си, за да гледа телевизия, а двама от всеки петима прекарват повече от 4 часа всеки ден пред малкия екран. 

Основна роля на телевизията в ежедневния живот на българина е да информира и да забавлява, a oколо 81% от пълнолетните жители на 

страната заявяват, че благодарение на телевизията редовно научават новините и се информират за случващото се в страната и по света; 

– Приблизително 61% от хората гледат по телевизията интересни филми и сериали и по този начин разнообразяват живота си.Българските 

ТВ канали са водещи в зрителските предпочитания. 

Преобладаващата част от пълнолетните граждани на страната приемат българската телевизия като част от публичното пространство. Те 

свързват историята на българската телевизия както с новините и публицистичните предавания, които гледат от години, така и с 

политическата идеология и пропаганда, неизменно съпътстваща през десетилетията телевизионната програма. 

Печатни медии 
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За последните 5 години 29% от ежедневниците са изчезнали от пазара, а еднократният им тираж е намалял с 54%. Това предизвиква 

неизмерим спад в качеството не само на печатната преса у нас 

През 2016 г. продължава тенденцията за свиване на пазара за вестници. Не просто излизащите заглавия намаляват устойчиво през 

последните 10 години, но и техният еднократен тираж се свива постоянно, което говори за трайното оттегляне на читателите. За 

последната година в България са изчезнали 21 вестника (7.4% от всички), от които 7 ежедневника (13.7%) и 13 седмичника (10.5%). 

Тиражът на оцелелите издания пък се е свил с 12.4%.Това е не само българска, но и глобална тенденция, основна причина за която е 

възходът на онлайн медиите, които от една страна правят информацията все по-достъпна за повече хора.Всички вестници в последните 

15-тина години бяха принудени от динамиката на пазара да предоставят (почти) цялото си съдържание безплатно в интернет, така че част 

от читателите им спряха да плащат. Единственият проблем на сайтовете бе нуждата от електронно устройство, но той бе окончателно 

отстранен в последните години с разпространението на смартфоните и мобилния интернет. 

В резултат информацията наистина става все по-достъпна за всички, включително за хора, които иначе биха се лишили от нея по 

финансови съображения. Същевременно тя става и все по-оскъдна, доколкото финансовата основата на печатните медии, особено 

регионалните, е сериозно подкопана. Онлайн рекламата не може да донесе достатъчно средства за поддържане на същото ниво, така че 

постепенно редакциите се адаптират към новия пазар, съкращавайки рубрики, кореспонденти, журналисти и в крайна сметка качеството. 

Онези, които продължават да съществуват, въпреки че не успяват да се финансират пазарно, обикновено го правят чрез компромис с 

редакционната политика в услуга на някой щедър благодетел. Актуално изследване на агенция “Алфа Рисърч” и фондация “Конрад 

Аденауер” показва, че вестниците са едва четвъртият източник, който хората използват, за да се информират по актуални политически 

въпроси. На тях разчитат само 18% от българите, докато 46.1% използват новинарски интернет сайтове и социалните мрежи за целта. 

Нишата, която вестниците оставят при отстъплението си, се заема не само от онлайн медиите, но и телевизията, която на практика се 

ползва от всеки – 90.6% от запитаните заявяват, че се информират по този начин. Телевизията обаче не може да компенсира някои от 

аналитичните качества на печатните медии. 
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Графика на „Алфа Рисърч“ 

Следващите интерактивни графики показват развитието на пазара на вестници през последните години. На първата се вижда как 

вестниците са намалели с 41.5% за десет години, а тиражите на останалите на пазара издания са се свили с 53% спрямо пика от 2009 г.: 

http://baricada.org/wp-content/uploads/2017/06/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8.jpg
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И ежедневните, и седмичните издания, с малки колебания, намаляват броя и тиражите си. Броят на ежедневниците се е свил с 29% за 

последните 5 години, а еднократният им тираж е с драматичните 54% по-малък: 
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Приблизително същият брой седмичници са изчезнали от 2012 г. насам, като тиражите са се свили “само” с 32%: 
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Тези тенденции засягат в много по-сериозна степен регионалните издания, тъй като те оперират върху по-малък пазар. Резултатът е, че 

почти половината медии в България са концентрирани в столицата, а цели райони имат по един единствен вестник (Перник, Търговище). 

Област Благоевград има 14 общини и само 2 медии, а в половината области тиражът на изданията е незначителен: 
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Медийна карта на България. Графика на НСИ 

Можем да предположим, че в следващите години тези тенденции ще се задълбочат, което означава, че достъпът до информация за 

политическите процеси, а оттам и демократичното участие в управлението на държавата и общините, ще зависи отчасти от възможностите 

на новите интернет медии да се финансират поне толкова успешно, колкото вестниците преди две десетилетия.  

http://baricada.org/wp-content/uploads/2017/06/mediaregion.jpg


 

Всички права запазени  

 
54 

Радио аудитория 

 

 

Рекламата в радио достига до широка аудитория. Всяка радио програма има своите слушатели, което дава възможност за гъвкаво 

таргетиране. Представени са всички водещи медийни групи. Три радиостанции в Топ 5 има Communicorp Media Group. На първа позиция 

попада програма Хоризонт, следвана от Дарик радио Увеличението на радиорекламата в София, спрямо първо тримесечие на 2016 е почти 

30%. Най-предпочитан часови пояс е сутрешният между 8 и 9 часа.  
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II. Тенденции 

Еволюцията на съдържанието и преминаването от дигитално към физическо преживяване са двете основни направления, които ще 

влияят най-силно върху представянето на брандове. 

 Видео на живо 

Да се предава видео на живо през апликации е възможно още от началото на 2015-та, а през 2016-та този тренд стана изключително 

популярен в социалните платформи на Facebook, Twitter и YouTube. 

Живото видео носи автентичност, но това не означава, че задължително трябва да носи и негативите на "живото" предаване като 

нестабилната връзка или накъсаната реч. От гледна точка на клиента, "живото" видео не трябва да бъде непременно предавано "на 

живо" - вече има възможност то да бъде насрочено за по-късно излъчване или да бъде предавано през няколко камери, за да минимизира 

несъвършенствата на пряката връзка. 

По-дългите видео формати, надграждането на историята и обобщаващите видиа имат по-голям потенциал да бъдат видени. 

Брандовете могат да използват "живото видео" за да придадат автентичност и да внесат незабавна реакция към случващото се на пазара 

в момента, да покажат различна гледна точка, включително какво се случва "зад сцената". 

 Права за спортни предавания 

Спортните (и други) права за излъчване стават все по спорни, тъй като глобалните технологични и медия компании все повече започват 

да се интересуват от съдържание, което е доказано популярно. 

По-ниските цени за производство и дистрибуция вече позволяват да бъдат излъчвани повече предавания, а глобалната аудитория да 

създаде икономическа стойност, там където само националната не би успяла. 

Брандовете, които вече се асоциират с големи събития, трябва да бъдат готови да проверят как тези партньорства работят през нови 

канали и платформи. 
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 Уеб ТВ 

Младежите вече използват повече време да гледат онлайн видео, отколкото предавания по телевизията и тази тенденция ще се 

увеличава.Уеб телевизията ще се превърне в добър изход за взаимодействие със съдържанието, като например да направи определени 

програми продаваеми на конкретни аудитории. 

Рекламите в онлайн видеата могат да бъдат по-точно таргетирани, отколкото ТВ-излъчванията, така че ако телевизията стане по-лесна 

за адресиране, ще бъде по-лесно да се таргетират и конкретни аудитории. 

 Брандирано съдържание 

Брандираното съдържание не е нов подход - сапунените опери са били създадени като програми, които да промотират стоките на бързо 

оборотните брандове, с цел да достигнат до аудиторията на жените домакини. 

Някои брандове дори създават свои собствени формати, които потенциално им позволяват да правят шоу-програми, които да им носят 

приходи. 

Нивото, до което брандовете ще се ангажират с производството на брандирано съдържание зависи много от очакванията на 

аудиторията и колко лесно би възприела съдържание от този конкретен бранд. 

Днес вече е лесно да бъде създадено съдържание и то да се появи навсякъде. Брандовете трябва да помислят дали могат да закупят 

лицензи за вече съществуващи формати или да създадат свои собствени. 

Добра възможност е да се разшири и кръга от посланици на бранда, който компаниите ползват - да се потърсят нови или да се пренесе 

съдържанието в нови сфери на влияние. 

 

 Виртуалната и добавена реалност 
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2016-та трябваше да бъде годината на виртуалната реалност, но повечето съдържание се оказа свързано с добавената 

реалност.Добавената реалност става все по-популярна сред луксозните и модни приложения, тъй като позволява на хората да пробват 

как изглеждат и дори да се преоблекат. Но за да бъде ефективна, такъв вид кампания трябва да се проста и безпроблемна, лошата 

визуализация например ще отблъсне потребителите. 

Добавената реалност е също много добър инструмент за изработването на инструкции и обучения. Основен мотор на подобно 

съдържание би било създаването на добавена реалност, която да позволи да оправиш колата си например и т.н. 

За да се превърнат в траен феномен и виртуалната, и добавената реалност трябва са станат комбинация от технологични очаквания и 

консуматорски потребности. 

Добавената реалност е вероятно да стане по-популярна за по-кратко време, тъй като повече хора разполагат с технологията и разбират 

как се работи с нея. Тя отсега може да започне да зарибява видео потребителите на съдържание като "как се прави..." или "да открием..." 

Виртуалната реалност пък има много потенциал в домашното забавление, но трябва да намери правилния език за да накара 

потребителите да подменят познатите им начини да следят филми и друго видео съдържание. 

 Чатботове (виртуални асистенти) 

Чатботовете са автоматизирани асистенти, обикновено част от месиджинг приложенията, създадени за да отговорят на общи въпроси 

и да изпълняват различни функции, достъпни в съответното устройство. 

Чатботовете мога да служат в много различни направления - от отговарянето на въпроси, приемането на поръчки, до представянето на 

бранда по весел и нетипичен начин. Това, което трябва да разберат брандовете е, къде следва да се намира тяхното съдържание. 
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Видео и брандирани късометражни филми 

Видео съдържанието, заляло мрежата през изминалата година ще продължава да бъде „сила“ и през идващата година. Според Social Media 

Today, до 2019г над 80% от интернет трафика ще бъде от видеа, което е с близо 64% повече спрямо 2014 година. 

Проучване на Locowise от номеври 2015г сочи, че видео съдържанието увеличава органичния рийч на фен страниците във Facebook, 

както и ангажираността на потребителите. 
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Не става дума за традиционните блог публикации или YouTube видеа. По-скоро засягаме нетрадиционните сценарии и „човешки облик“ 

на компаниите – видео интервюта, забавни рекламни клипове или късометражни филмчета, „зад сцената“ и всичко, което би ангажирало 

вниманието на зрителите. 

Видео съдържанието съвсем скоро ще доминира в мрежата, а визуално оформените публикациите в социалните мрежи ще играят 

ключова ролящо се касае до управлението на социалните бранд профили. 

  

Facebook се превръща в новинарска „медия“ 

Подобно на видеосъдържанието, което бяхме свикнали да качваме и разглеждаме във видео платформите като YouTube и Vimeo, но 

постепенно се премества във Facebook, заради алгоритмите на социалната мрежа и рийча на аудиторията –  Instant Articles ще даде 

възможност на медиите да публикуват своето съдържание директно в социалната мрежа. Така те ще се откажат доброволно от трафика 

към сайтовете си – чрез линковете, които водят към източника на информация, но ще спечелят по-голяма аудитория. 
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Facebook обявиха промени в алгоритмите си, чрез които този тип материали ще бъдат по-добре дистрибутирани в новинарските потоци 

на потребителите. Към момента услугата работи само на мобилни устройства. 

 През последните месеци органик рийчът и ангажираността на аудиторията на Facebook са достигнали най-ниските си равнища, 

според Locowise ; 

 Една публикация във Facebook достигна средно до 7,15% от всички фенове на фен страница, видео публикациите достигат ди 8,94% 

от феновете, линковете до 8,36%, снимките до 6,7%, а статус ъпдейтите до 5,23%; 

 Ангажираността на аудиторията (коментар, лайк, споделяне на публикация) е както следва: публикация – 5,77%, видео – 6,11%, 

снимка – 6.05%, статус – 4,04, линк – 3,82%; 

 42,01% от страниците във Facebook плащат за реклама в социалната мрежа, за да достигнат до 28,98% от целия си рийч. 

GIF картинки 

За 2016 г. анимираните GIF снимки станаха част от таймлайна на Facebook. Кратките видео клипчета във видеоплатформата също 

позволяват голяма ефективност и покритие чрез атрактивност. 

Real-Time Storytelling – Live-Stream Social 

Историите и маркетингът на съдържанието винаги са били сред водещите инструменти в бранд комуникациите – през 2016г те ще бъдат 

изведени на едно съвсем различно ниво – стрийминг на живо в социалните мрежи.  
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Native advertising и AdBlock-рите 

Рекламата много отдавна е нещо повече от банер, макар рекламодателите все още да продължават да се интересуват много повече от 

импресиите,които закупуват, вместо от ефективността им. 

През 2015г „проблемът с AdBlock-рите“ – приставките за уеб браузъри, които спират връзката до рекламните сървъри на издателите и 

ограничават показването на банерите най-после са на път да променят това. Според доклад на компанията Pagefair, само за последната 

една година използването на блокиращ софтуер е нараснало с 41%, а броят на потребителите, които филтрират своя трафик, е достигнал 

до 195 млн. през второто тримесечие на 2015 г. 

“Influencer marketing” с все по-голямо значение 

Според Emarketer, през 2017 се очаква да се постигне една огромна цел. Очаква се за първи път разходите за дигитална реклама да 

надминат тези за TV реклама. Блогъри, влогъри,Instagram и Snapchat потребители, които създават качествено и уникално съдържание, 

следва да се радват на все по-голям успех сред аудиториите. Именно това означава и понятието „Influencer marketing” –  специфичен вид 

маркетинг, който се базира на индивидуалността. Така дори непопулярни личности, без големи бюджети, могат да привличат вниманието 

сред потребитеилте в оналйн пространството, благодарение на съдържанието, което създават и предлагат. Тенденцията за увеличаване 

значението на “influencer marketing”-a ще се засили още повече през следващите години. 

Социалните мрежи – незаменима част от нашето ежедневие 

Социалните мрежи приближават бранда до аудиторията по естествен начин, тъй като се възприемат от потребителите като по – 

неформален канал за комуникация. Друга незаменима тяхна привилегия  е обратната връзка, която получваме от клиентите.  Ето защо 

през следващате година те ще продължат да бъдат незаменим канал, който маркетолозите няма да пренабрегнат. Facebook & Twitter са 

почти толкова важни колкото сайта на една компания. От друга страна, платформите за разменяне на съобщения все още не се използват 

толкова активно от рекламистите и по – ранното планиране на реклама там може да донесе конкурентно предимство. Viber например вече 

предлага възможност за реклама, на която е добре да се обърне внимание. 
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Content management 

Самите компании все повече започват да осъзнават, че вече не е достатъчно да имат просто авторски написани текстове, те трябва и да са 

продаващи.  Въпреки, че българският пазар продължава да страда от липсата на професионални създатели на съдържание, тенденцията за 

филтриране на добрите и качествени автори е добър знак. Той, наред с всичко друго показва и оценка от страна на клиентите за важността 

на работата на копирайтъра.  

 

  

Все повече съдържание 

Ако доскоро дизайнът бе определящ фактор за успеха на един фирмен сайт, според неговите собственици, сега вече тази роля се отдава 

на съдържанието. Можем да очакваме ръст на запитванията с до около 40% през следващите месеци, като тази стойност е на база 

проучвания и анкети, правени от екипа ни през периода октомври 2016 – януари 2017 година. В това отношение страната ни леко изостава 

от световните тенденции – според  

http://nextcopy.net/wp-content/uploads/2017/02/cm-2017.jpg
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Правилото за 300-тата думи като оптимален обем за една Интернет страница малко по малко започва да отстъпва на изискванията за 

стегнати описания, без излишни приказки. Формулата за 3 до 4 ключови характеристики на продукта или услугата ще продължи да работи 

успешно, като същото се отнася и за броя на ключовите думи – те отново са 3 или 4 на брой, като всяка се употребява не повече от няколко 

пъти. 

  

 

Целта на качественото съдържание не е само да вълнува, това го може всеки хубав литературен текст. То трябва да задържа 

потребителското внимание до края и да го трансформира в желание за действие. Умението да се „продава“ чрез текстове ще е все по-

оценяемо през следващите месеци, като маркетолозите споделят, че все повече търсят потребителските реакции като основен фактор за 

ефективността на контента. Когато се стремим да повишим ROI (и Return Of Investment, а Return Of Interest), нужно е да знаем, че ефектът 

на съдържанието трябва да бъде постоянна величина във всеки един текст от кампанията, независимо в каква форма и за каква цел го 

ползваме.  

 

http://nextcopy.net/wp-content/uploads/2017/02/cm-distribution.jpg
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III. МЕДИЙНО И РЕКЛАМНО ПРИСЪСТВИЕ НА ХАЗАРТНИЯ ПАЗАР 

 

1. Изложение 

През последните 4 години, пазарът на хазартни игри в България намери нови форми за разпространение. Същевременно поради 

доброто си географско положение, България се превръща и в дестинация за игрален туризъм, с което се увеличават игралните съоръжения 

в залите. Регулацията и постъпленията, които влизат в държавния бюджет от онлайн хазарт, също дават своя принос в индустрията. 

Актуалните данни на Държавната комисия по хазарта показват значителното увеличение на бюджетните постъпления от хазарт за 

миналата година – ръст с 32% на игралната индустрия, като платените такси за организиране на хазартни игри са на стойност 124,82 млн. 

лева, с 63% повече от предвиденото. Лотарийните игри продължават да са най-бързо развиващият се сегмент от хазартния сектор. 

Продажбите на талонни игри са се увеличили с почти 30% и е около 320 млн. лв., според справка за данъците, платени от хазартните 

оператори през 2016 г. Водещи в този сегмент са „Национална лотария“ и (доскоро) „Лотария България“, като основнапричина за този 

скок при възникване на юридическите лица – организатори именно преди 4 години, може да бъде отчетена активната и агресивна форма 

на маркетинг и публична комуникация на частните оператори. Паралелно с този процес, през 2016 г. се запазва тенденцията за увеличаване 

на постъпващите в ДКХ искания по ЗХ (за 2016 г. - 3 104 бр. исканията; за 2015 г. - 2 837 бр. исканията, а през 2014 г. - 2 383 бр.). Броя на 

постъпилите искания за хазартни дейности през 2016 г. (3 104 бр.) сравнен с 2015 г. (2 837 бр.) се е увеличил с 267 бр. От това следва и 

увеличение в броя на взетите решения от 2 917 бр. за 2015 г. на 3 137 бр. за 2016 г. или с 220 бр. повече. Налице е увеличение броя на 

лицензите за онлайн залагания повече от пет пъти.  

Според социологическо проучване на Института за социални изследвания и маркетинг, българите са готови да заложат последните 

си левчета с надеждата да ударят голямата печалба. Чрез увеличаването на постъпващите искания и последващите разрешения от страна 

на ДКХ, бизнесът с игрите на късмета инвестира щедро средства в печеливши маркетингови комуникации.В бума на т.нар. „мек 

хазат“противоречиви са и формите на реклама, използвани от конкурентите на Български спортен тотализатор: Националната лотария 

влицето на "Ню геймс" АД, която е стъпила здраво в Нова телевизия и стартира масирани рекламни кампании в ефира на втората 

национална телевизия - бТВ. Тиражите и рекламите на "Лотария България", чийто организатор е "Евробет" ООД, пък се излъчваха до 

скоро по бТВ във всеки часови пояс на програмното време на телевизията.Телевизионен клип от рекламна кампания на "Еврофутбол" с 

участието на Ицо Хазарта накара Етичната комисия към Националния съвет за саморегулация да се самосезира и да прикани 

рекламодателят да свали от екран директното си послание. 30-секундният клип с припев "Еврофутбол влез в играта" се излъчва в часови 
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диапазон, гледан и от децата. Така рекламодателят нарушава правилата за реклама и търговска комуникация в страната, особено на фона 

на патологичната пристрастеност към хазарта, която вече заплашва реално голяма част от децата и цялото общество. Клипът въздейства 

индиректно, разясняват от Етичната комисия - заснет е в тъмна зала, напомняща букмейкърски пункт, главният герой е облят обилно от 

светлината на прожекторите и е публично известен с прякора си Ицо Хазарта.  

2. Рекламни инвестиции на хазартни оператори  

 

Изследване за най-печелившите компании в България през 2016 г. показва, че една трета от добавената стойност на българската 

икономиката се дължи на хазарта. Средната рентабилност в сектора е над 40%, т.е. два пъти над средното за шампионите в едрия бизнес 

в България, включително и оръжейния сектор.През 2016 г. година новият хазартен лидер „Ню геймс“ АД има ръст на приходите от почти 

четири пъти до 376 млн. лв. Оборотът би набъбнал още, ако се прибави и този на свързаното едноименно дружество "Национална 

лотария".Важна съставка от растящият пазарен дял е добре организираното и масирано маркетиране, както и голямата им дистрибуторска 

мрежа – бензиностанции, вериги магазини, павилиони, "Български пощи". През 2014 г., годината на най-силен ръст на частните оператори 

в сферата на тото, лото и моментни лотарийни игри, частните хазартни организатори (сред които е и „Ню геймс“) дължат единствено 

данък печалба, което подпомага техния пазарен скок, благодарение на медийното си присъствие.  
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Медиийният пазар в България е пряко обвързан с приходите от хазарт. „Национална лотария" излъчва тегленията и рекламите си в "Нова 

телевизия", а до скоро - "Лотария България" - в bTV. Най-силният рекламен канал за хазартните компании са именно собствените им 

телевизионни предавания. По този начин те присъстват директно в съдържанието на медиите, не просто със закупено рекламно време. По 

Закона за радиото и телевизията СЕМ няма правомощия да наблюдава хазартните игри, а телевизиите, съответно на регулация не подлежат 

и спорните по отношение на съдържание и послания рекламни клипове на „Национална лотария“. В медийните среди през 2016 г. бяха 

разкрити два, доскоро непознати за широката аудитория факта: 

- Частните хазартни оператори са сред големите телевизионни рекламодатели. За 2016г. - 75% от телевизионния 

бюджет на „Национална лотария“ е инвестиран в ефира на Нова телевизия, а близо 21% в нишовите канали на 

НТВ и само 4% в други телевизионни канали, различни от БТВ (видно от графиката по-долу). 
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- Лотариите са ангажирани към телевизионните канали чрез процент от оборота си в рамките на 3 на сто, но сума не 

по-малка от определена на месец. В този смисъл, присъствието на частния хазартен оператор представлява пазарен 

интерес и за телевизионния оператор. 

Частните хазартни оператори произвеждат рекламни клипове с честотата, с която го правят най-големите рекламодатели на пазара - 

мобилните оператори. Заради многобройните видове игри и лотарийни билети, които имат и идентични имена, частните компании в 

сектора инвестират в нови клипове всеки път, когато пуснат нов продукт или нов тираж на съществуваща игра.  



 

Всички права запазени  

 
68 

Според данни на официалните представители за мониторинг на рекламни бюджети в телевизионен ефир, „Национална Лотария“ е на 8 

място като рекламодател /ТОП 20/ за 2016 г. в рамките на телевизионния ефир и печатните издания. Предвид гореизложените факти, 

заради постиганите годишни обеми, пряко обвързани с развитието на продуктовото портфолио, съществува тенденция рекламодателят да 

получавапо-голям общ брой рекламни присъствия /като брой видеа/, срещу намаляване на цената за една реклама. Политиката за 

привличане на инвестиран рекламен бюджет е пряко обвързана с ръста на продажбите, зависими именно от това медийно присъствие.  

Според данните за рекламни инвестиции в сектора на онлайн медиите, динствената компания, която влиза в ТОП 20 на рекламодателите 

е Betfair /сайт за спортни залози/.  
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Частното хазартно дружество "Национална лотария", навлиза по-агресивно в сегмента на онлайн залаганията и увеличава дела си на 

рекламна инвестиция и в онлайн платформите. Чрез активен маркетинг всяка година „Национална лотария“ увеличава събраните от 

талонни игри постъпления и ги развива и в онлайн версии на игрите: ако приходите от този бизнес през 2015 г. се оценяваха на 250 млн. 

лв., година по-късно ръстът е с около 70 млн. лв., показват изчисления на база платен данък. Онлайн платформите са и потенциален медиен 

дял, който все още не е наситен от конкурентна компания, но предвид устойчивите подходи на медийно присъствие, прогнозите сочат, че 

„Национална лотария“ ще бъде в топ 20 на рекламодателите до измерване на данните за инвестиции в Q1 на 2018 г.  

 

 

 

3. Потребление и търсене на хазартни игри 

Национално представително проучване от март т.г. на Института за социални изследвания и маркетинг показва, че почти половината 

българи играят хазартни игри, а 44% от тях редовно залагат на шанса си за лесна печалба. Само 10% обаче участват в игрите на късмета 

по-скоро за забавление. Мекият хазарт - тотото, лотото, залаганията, се предпочитат у нас. Над 44% от българите са пробвали късмета си 

в Националната лотария и "Лотария България". Почти толкова търсят късмета си и в Държавния спортен тотализатор. Покрай ниските 

залози в игрите на "мекия хазарт" се приема, че опасността от развиване на зависимост не е сериозна, въпреки по-високата честота на 

участие в сравнение с другите хазартни игри - цели 15 пъти.Друго социологическо проучване, проведено наскоро сред 225 ученици от 

Монтана и Видин, пък показа, че рискът от хазартна зависимост за подрастващите е твърде сериозен. 10% от младите хора на възраст 

между 16 и 19 години си купуват всеки ден талончета за изтриване, а 11% всяка седмица. Според 83% от анкетираните билетите за 

изтриване са най-приемливият начин за опитване на късмета. Изследването сочи още, че 11% от учениците между 8-и и 12-и клас са 

изложени от висок риск от задълбочаване на хазартното поведение, а 9% вече са развили проблемно хазартно поведение. През последната 

година 35% от учениците в гимназиалния курс са залагали пари за карти, 21% - в игри на зарове, а 29% са играли хазарт онлайн. На тото 

са играли 62%, на всякакви лотарии - 61%, на ези-тура са залагали 46% , на спортове и отбори - 44%. Повече от половината от анкетираните 

ученици дават за едно залагане до 5 лева, а около 11% залагат над 100 лв. В същото време 48% от родителите на изследваните ученици 

участват в някакъв хазарт. Около 30% от участват тайно в харатни игри. Други близо 23% признават, че залагат онлайн, а 84% твърдят, 

че родителите им не знаят какво точно правят докато сърфират в интернет.  
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Водещи канали, през които респондентите от двете целеви групи се информират най-често за различните игри, печалбите, начините на 

участие са: 

 телевизията 

 продавачи на фишове/ талони 

 приятели/ познати 

 интернет сайтовете на различните оператори 

 печата 

 радиото 

 социалните мрежи. 
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Като най-мотивиращи формати на информация и реклама се очертават 

 телевизионно шоу/ предаване 

 видеоклипове с печеливши 

 ТВ анонси 

 реклами с лицата на операторите 

 тиражни плакати с джакпоти/ печалби в точките на продажба 
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4. Препоръки към Български спортен тотализатор 

Във връзка с гореизложените данни, като рекламодател и единствен държавен хазартен оператор, Български спортен тотализатор 

следва да запази своето рекламно присъствие, за да задържи пазарните си дялове в сектора на хазартните игри и интереса към портфолиото 

си. Цикличността по отношение на непрекъснатост на присъствието, покритие на различни рекламни канали и таргетиране на различни 

целеви групи ще позволи запазване и развитие на потребителските навици чрез категорично позициониране на бранда. В силно 

конкурентна среда, в която по-масираната комуникация продава повече (видно от изложените пазарни данни) и е инструмент за 

„объркване“ и пренасочване на интересите на аудиторията, установяването на рекламно и ПР присъствие позволява идентифициране и 

категорично отличаване. Предимство на основния конкурент и лидер към 2016 г. на пазара на хазартни игри „Национална лотария“ е 

обвързано с масирно телевизионно и дистрибуционно присъствие, формиращо навици за търсене. Позиционирането на Български спортен 

тотализатор като модерен, конкурентен и атрактивен оператор чрез реклама, рекламни форми, подходящи за устойчива дистрибуционна 

политика и ПР активности  ще позволизапазването на пазарен дял, както генериране на приходи, стратегически важни за финансиране на 

българския спорт. С оглед на възможността от намеса на държавни регулатори по отношение на хазартната политика, обвързана 

спренормиране на постъпленията от организирани от БСТ игри в бюджета, или ограничаване на възможностите за рекламно присъствие, 

следва да се предвиди активация или алтернативни форми на присъствие на БСТ чрез ПР и рекламни техники и адекватно експертно 

познаване и позициониране.  

Агресивният подход за присъствие на „Национална лотария“, както и умишленото изграждане на сходното портфолио с игри, 

промотирани чрез инвестиция на бюджети с мащаб средно над 10 милиона лева на годиназастрашава Български спортен тотализатор по 

отношение на риск от изтегляне на лоялните и спорадичните участници в игрите й. Тенденциозният подход от страна на конкурента за 

навлизане в ефира на държавния хазартен оператор и използването на сходни комуникационни инструменти и форми, застрашават БСТ 

не само от загуба на дялове, но и по отношение на фен-масата си изграждана в продължение на 60 години. Гореизложените фактори, както 

и създаденотопрез последните 4 години масирано присъствие на хазартни продуктиот страна на конкурентните брандове, изгражда навик 

за търсенето им от страна на масовата аудитория, чиито интереси и избори са насочени към удовлетворението на търсенето с най-удобни, 

познати и достъпни игри, именно поради което е необходимо да се запазят присъствие и активности от рекламен и ПР характер чрез 

стандартни и нетрадиционни похвати. Следвайки политиката на обновяване и развитието на портфолиото от игри, както и 

подобряванетона условията по съществуващи такива, Български спортен тотализатор отоваря продуктово на конкурентните 

предизвикателства. Именно това води до нуждата от непрестанна и динамична медийна комуникация за всеки един нов продукт, за да 

бъде разпознаваем и търсен от аудиторията.Предвид настъпателния характер на основния конкурент и активносто му насочване към нови 

и нишови за пазара комуникационни канали, съществува необходимост от установяване на дългосрочна и последователна 
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комуникационна стратегия на БСТ, реализирана устойчиво и чрез необходимия допълнителен технически и човешки ресурс за изпълнение 

на рекламно и медийно присъствие. 

Предвид това, че хазартния оператор в агресивна и динамична конкурентна среда няма достатъчен вътрешен човешки и технически 

ресурс, за да обезпечи създаването на рекламни форми, организиране на активности за широката аудитория, ПР присъствие, както и 

елементи обвързани с тяхното телевизионно излъчване и др., а и от правилно медийно позициониране и създаване на единна концепция, 

следва да бъдат предприети мерки по отношение организиране на конкурс за избор на юридическо лице, което би могло да изготви 

документация и да дефинира набор от активности, необходими за обезпечаването на комуникационната и рекламна политика на БСТ в 

дългосрочен план. 

Последваща активност следва да бъде и избора на агенция, обезпечаваща всички активности, които са ресурсно необезпечени по 

отношение на креатив, рекламно, медиа и ПР обслужване. В тази връзка, следва да се разгледат и особеностите на рекламния пазар. 

Рекламното присъствие и управлението на рекламните стратегии на най-големите рекламни инвеститори в България, традиционно се 

поверява на рекламна и/или медиа агенция в края или  началото на всяка календарна година. Тренд през последната година е 

организирането на конкурс за избор на обслужваща агенция не само за постигане на ценова ефективност, но и за креативно представяне 

на заложените за годината стратегически цели, тъй като ключово по отношение на изпращането на комуникационни послания е тяхното 

адекватно позициониране и последващо приемане от аудиторията. Предвид необходимостта от познаване на материи като: създаване на 

художествени елементи, ефективност на рекламната кампани, медиа планиране и управление на ПР присъствие, големите рекламодатели 

се доверяват на консултанти в специфичната област за изготвяне на коректен и ефективен рекламен бриф. Предвид обхвата на подобен 

тип дейности и необходимостта от тяхното устойчиво прилагане, с оглед на изградената стратегическа рамка, рекламодатели като „Кока 

кола хеленик България“, „Мтел“ и „Уникредит България“ установяват партньорство с фирми, доказали своя опит на пазара, ограничавайки 

свободния достъп на активно развиващи се компании с възможност за осигуряване на ценово-атрактивни и креативни решения до 

конкурсите, организирани от тях.Топ рекламодателите в световен мащаб, започват да оптимизират разходите си, но поверяват 

разработката и локализацията на кампаниите си на една основна агенция.  

 Средната продължителност на договорните отношения с основните клиенти на рекламните агенции с добра репутация на пазара е 

над 5 г., а с цел постигането предлагането на ефективни комуникации, създадени да постигат бизнес целите и да дават решения на 

конкретни комуникационни проблеми на компаниите и марките, за които работят. 
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С оглед на спецификата на БСТ като държавно предприятие, то по отношение избора на агенция за рекламно обслужване следва 

да бъдат спазени всички законови изисквания, обвързани със сферата на обществените поръчки и гарантирането на прозрачен и 

широкодостъпен похват. 

Ключово по отношение избор на агенция е създаването на дългосрочност в отношенията, дължащо се на следните фактори, 

определящи нуждата от изграждане на добро партньортство и работа с екип от външни експерти, систематично обвързани в работата си 

с БСТ: 

 Необходимост от адекватна и бърза реакция във време, в което трендовете са диктувани от лидер – частен хазартен оператор, който 

изгражда и усъвършенства инструментариума си и от следващ политиката на БСТ би могъл да се развие в пионер. 

позволява постигането на високо ниво на обслужване в последствие.  

 

 Поишаване качеството на творческия продукт чрез абсолютно интегрирани решения с продуктовата линияи голямата добавена 

стойност за клиента с цел постигане на single point of contact и интегриран продукт на добра цена. 

 

 Получаване на комплексно бизнес решение в сферата на рекламното и медийно обслужване, чрез постигане на дългосрочни 

отношения с креативния екип, както и с екипа на медиите, чрез които посланията стигат до аудиторията. 

Оценката на постъпилите приходи на Български спортен тотализатор за последните три години показва спад на общите 

постъпления – следствие от навлизането и развитието на дейността на конкурентните частни оператори и промяната на установеното 

дългогодишно статукво.Този период съвпада и с изпълнението на договор за „Пълно рекламно обслужване“, подписан за 3-годишен 

период, с обща стойност от 12 милиона лева, като най-осезаем е при фактическия старт на стартирането на рекламния договор  през 2015 

г. Общите приходи през 2015 г. са на стойност 163 616 707 лв., като през 2016 г. спадат на 148 431 924 лв. Ключов по отношение на 

едногодишния период на развитие (2014 – 2015 г. ) на основния конкурент „Национална лотария“ е периодът, през който частните 

оператори – организатори на томболи и лотарии не са облагани с 15% данък върху стойността на залозите. Именно през тази календарна 

година се отчита ръст в приходите и печалбата на конкурента, предвид привличането на нова аудитория (част от която е от участници в 

игрите на БСТ), използването на съмнителен по отношение на конректността си подход по отношение налагане на търговски марки, 

механизми на игри и рекламни инструменти.Именно чрез анализ, прогнозиране и управление на наличния рекламен ресурс, чрез 

стратегическо планиране на рекламните активности от страна на обслужващата агенция на Български спортен тотализатор, този спад е 

овладян и през 2017 г. се очаква приходите да са на нивото реализираните през 2016 г.Изложенитефакти по отношение на конкретните 
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стойности на икономически показатели са пряко обвързани с реализирането на договор за рекламни активности, благодарение на който, 

БСТ запазва присъствието си в силно-конкурентна пазарна среда. 

За същия период, конкурентът„Национална лотария“ развива пазара на т.нар. „мек хазарт“ , инвестирайки все повече в рекламни и 

медийни бюджети, за да може да промотира продуктите си сред масовата аудитория. Това е видно от официалната статистика на медиите 

за реализираните рекламни инвестиции. През 2015 г. Национална лотария не присъства в извадките за ТОП 20 от рекламодателите, а през 

2016 г. тя вече е на 8-мо място сред рекламодателите в телевизии. Трендовете по отношение развитието и окрупняването на медийни 

бюджети на конкурентна в посока печатни издания и интернет, насочва вниманието към необходимостта Български спортен тотализатор 

да развива и продължава рекламното си присъствие чрез различни дейности.  

Доказано е, че рекламата провокира и изгражда трайни асоциации в съзнанието на аудиторията, приемайки значително по-голямо 

количество информация от това, което търси именно чрез инструментите за внушение. Рекламното присъствие за БСТ  е необходимо 

условие за „удължаване на живота” на бизнеса, поддържане имиджа, запазване на интереса на аудиторията, информирнаето за всички 

нововъведения и промени в политиката на държавния хазартен опртатор.Следващо стратигическо планиране на рекламните активации за 

нов 3-годишен период параметри, сходни на възложените през период 2015-2018 г. ще задържи нивата на постъпленията за БСТ и да 

започне да отбелязва ръст в приходите от нивата на 2016 г. и 2017 г. с прогнозни 5%.Чрез рекламни и ПР активности, Български спортен 

тотализатор лансира своите идеи, продукти, услуги. Именночрез тяхБългарски спортен тотализатор следва да напомня непрекъснато за 

съществуването на утвърдените продукти, за актуализирането на нивата на натрупани джакпоти и да промотира почти ежедневното си 

телевизионно присъствие. Пристсвието чрез рекламни форми ще затвърди принадлежността на служителите към институцията Български 

спортен тотализатор, което също е значително важен фактор за постигане на добри резултати от приходи в игрите.Последиците за 

Български спортен тотализатор на прага на 61-вата му годишнина при отсъствие на рекламни активности или провеждане на единични, 

фокусирани в конкретни канали биха били катастрофални, с оглед на следното: 

 Честите промени в условията на игрите имат нужда от съответната рекламна и ПР комуникация, реализирани паралелно 

и чрез добро познаване на формите на внушение, за да се избегнат потенциалните негативни реакции и да се установи 

трайно налагане на необходимите комуникационни послания. Отсъствието на рекламно и ПР присъствие на 

нововъведенията от страна на БСТ дават арена за присъствие на конкурентните, без необходимост от рекламна 

инвестиция, с което частния оператор, чиито ангажименти към държавата са регулирани единствено чрез данъчни 

приходи ще реализира по-голяма печалба; 
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 Липсата на ясно обозначена форма на социална ангажираност от страна на частния хазартен оператор, основен конкурент 

на Български спортен тотализатор, към настоящия момент е затвърдена чрез рекламно присъствие по време на 

благотворителни събития. Именно възможността за намаляване на рекламните инвестиции, при отсъствие на присъствие 

от страна на БСТ ще позволи акумулиране на средства от „Национална лотария“ за социални каузи, с които операторът 

ще борави свободно и ще демонстрира публично чрез активна и масирна кампания. Тази възможност ще позволи 

изграждането на социална кауза за частния оператор, с което и установяването на по-добър публичен имидж; 

 

 Аудиторията е пренаситена от възможности за участие в игри, които ежедневно се предлагат на пазара. В хода на избора 

си, потебителят се уповава на няколко основни фактора: познатост на името на играта, привлекателни печалби, 

атрактивност на визията на играта. Всеки от тези елементи е обект на рекламна комуникация във време преди и паралелно 

с дистрибуцията на играта до търговски обекти. Липсата на подобна комуникация ще намали познаваемостта на игрите, 

с оглед на агресивно рекламнираните конкурентни такива. Отсъствието на реклама от страна на БСТ ще позволи на 

основния конкурент да спре разрастването на продуктовото портфолио, чиято основна цел е постигането на 

дезинформираност и чрез устойчиви комуникационни похвати да наложи водещи игри, около които да изгради лоялна 

аудитория, съставена и от тази на Български спортен тотализатор. 

 

Установяване на ясна, последователна и устойчива рекламна и комуникационна политика от страна на Български спортен тотализатор 

чрез рекламно и ПР присъствие ще намалят негативите за държавния хазартен оператор и ще позволи запазването на пазарен дял и 

позиции. Изграждането й в дългосрочен период (минимум 3 години), както и ефективното партниране с екипа на рекламната агенция, ще 

позволи да бъдат предприети навременни мерки по отношение на публичното присъствие. При разработването на дългосрочната стратегия 

е необходимо да се маркират и точни параметри и инструменти, чрез които следва да бъдат наложени комуникационни послания в 

имиджова и продуктова посока. 

В условията на глобализиращия се свят и различните по вид и форма интеграционни процеси,въпросът за модернизирането и 

еманципирането на обществените комуникации се очертава като един от кардиналните. Комуникацията вече далеч не е ограничена в 

рамките на рекламата и това я прави още по-податлива на несигурността на информационната среда. Публичното, корпоративно и 

медийно присъствие е общото звено между всички дейности от общата комуникация. Следва да се развие ясен план за дългосрочните 

цели на комуникацията с аудиторията, през медиите, чрез събития, активации и др. Тази част от медийната комуникация и присъствие, 

играе обединяваща роля между всички звена и цели поддържане на имижда на Български спортен тотализатор, като стабилна и развиваща 

се компания.С оглед на изложените в анализа  факти и препоръка, както и обективната нужда от изграждане на дългосрочна 
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комуникационна стратегия за предприемане на всички мерки за осигуряване на устойчиво развитие на бранда в силно конкурентна среда, 

следва да се вземе под внимание, че от голяма важност е да се продължи рекламното присъствие в няколко основни направления, а именно:  

- Творческа част и разработване на идейни концепции за имиждово и продуктово представяне; 

- Медия планиране и купуване, като задължителни канали за комуникация трябва да бъдат – телевизия, интернет и социални мрежи, преса, 

радио и външна реклама; 

- Офлайн активности – BTL кампании; 

- ПР кампании и медийно присъствие; 

- Телевизионна продукция; 

- Производства. 

Създаването на творческата платформа е една от първите и най-важни задачи, защото от това ще се определи и позиционирането 

на ДП БСТ, като бранд за периода на един рекламен договор. Стратегическото планиране във времето, правилната преценка за промените 

на пазара, развитието на конкуренцията и евентуалните стъпки по оздравяване на позициите на компанията, всичко това ще доведе и до 

успешно създаване и реализиране на рекламните послания, визии, клипове. Ясните послания, отличимите визии и клипове са 

инструментът, с който предприятието може да бъде конкурентно на другите компании. 

За последните няколко години ясно се обособиха основните медийни канали, които са най-въздействащи за аудиторията и чрез 

които рекламните послания достигат най-лесно. Това са телевизионната и печатната реклама. Все по засилената конкурентна среда 

принуждава хазартните оператори да определят все по-големи рекламни бюджети за тези два медия канала и ги правят абсолютно 

задължителни за медия микса. Присъствието в национален ефир, както със собствена телевизионна продукция, така и с паралелна 

рекламна кампания на хазартните продукти обособи за кратък период от време двама оператора, които делят една и съща пазарна нисша 

и респективно се борят за вниманието на една и съща аудитория.Въпреки агресивното поведение на конкурентната на ДП БСТ частна 

компания, се забелязва, че „Национална лотария“ има слабо изразено присъствие в други основни медийни канали, а именно интернет и 

социални мрежи, радио и външна реклама, което би могло да даде възможност на ДП БСТ, за стратегическо позициониране чрез тези 

медии и достигането до по-широка аудитория. 
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Паралелно с това, е необходимо развитие и надграждане в телевизионното излъчване на „Теглене на тиражите на Тото 2 и Втори тото 

шанс”, с добавяне на нови игри, динамика в излъчването, сценарий, декор и съпътстващи елементи. Развитието на продукцията държи 

интереса на публиката и изпраща послание за модерност, както в  игрите на ДП БСТ, така и за компанията. 

Реализирането на офлайн кампании е задължително и следва да бъде установено и през последващи периоди, тъй като активациите 

развиват комуникацията с аудиторията в местата за продажба и face to face. Доказателство за това са и подходите на конкурентите към 

ключови обекти и локирането на такива с масиран човекопоток. 

От задължителните елементи на публично, корпоративното и медийно присъствие са: прессъобщения и публикации към медиите в широк 

мащаб, развитие и комуникации в социални мрежи, организиране на събития, мониторинг, обучение, консултации и организирането на 

вътрешна комуникация 

Много от изброените дейности следва да бъдат подплатени с печатни материали. Освен нужните плакати и флаери за BTL кампаниите, 

както и производството на винили за външната реклама и материали за публичното, корпоративно и медийно присъствие, е необходимо 

да се заложи и производството на плакати и флаери за комуникиране на джакпотите по игрите. Промотирането на информация за игрите 

и за Български спортен тотализатор чрез рекламни материали ще усили ефективността от осъществяване на офлайн комуникация, давайки 

възможност за трайно установяване на посланията в съзнанието на аудиторията. 
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