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„НАШИЯТ ТРУД Е ПЕСЕНТА“ 

(народната музика в българските радиопрограми от първите 

години на социализма и нейната „мека власт“) 

ВЕНЦИСЛАВ ДИМОВ 

 

‘THE SONG IS OUR WORK’ 

(peoples music in Bulgarian radio programs from the first years of 

Socialism and its ‘soft power’) 

VENTSISLAV DIMOV 

 

 

Резюме: Статията описва основните властови концепции и практики, 

свързани с музиката в българското радио през първите години на 

социалистическа България – периода на Отечественофронтовска 

България (1944-1947), когато под етикета „народна демокрация“ 

започва овладяването на държавно радио от властта; и тоталитарния 

период (1948-1956) – период на „класически сталинизъм“, време на 

завършилото овладяване на радиото и медийната музика от 

комунистическата власт.  Фокусът е върху т. нар. народна музика в 

радиото, която в първите години на българския държавен социализъм 

се оказва един от основните проводници на „мека власт“. Изследва се 

присъствието й в наративите на комунистическата власт, мястото й в 

радиопрограмите, основните й фигури и формати, нейните властови 

употреби като „музика за народа“ и някои дискурси като 

„правилната“ и „неправилната“ музика според властта.  

http://www.medialog-bg.com/
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Ключови думи: народна музика, социализъм, Българско радио, власт, 

мека власт 

 

Resume: The article describes the main power concepts and practices, 

related to music in Bulgarian radio during the first years of socialist 

Bulgaria – the Fatherland front period (1944-1947), when the authorities 

start to take possession of state radio, under the guise of “people’s 

democracy”; and the totalitarian period (1948-1956) – a period of “classical 

Stalinism”, a time of the completed control of radio and media music by 

the communist power. The focus is on the so called folk music in radio, 

which turns out to be one of the main conduits of “soft power” in the first 

years of Bulgarian national socialism. Its presence in the narratives of 

communist power, its place in radio programs, its main figures and formats, 

its power uses as “music for the people” and some discourses as “correct” 

and “incorrect” music, according to authorities, are examined. 

Key words: peoples music, state socialism, people's democracy, Bulgarian 

radio, soft power 

 

 

Въведение: какво, защо и как се изследва 

Ситуацията на медиите и музиката в България през епохата на социализма 

(1944-1989 г.), особено в годините, описвани с понятия, като „желязна завеса“, 

„тоталитаризъм“ и „твърда власт“, трудно се съотнася с думата „диалог“. 

Връзката с ключовото за тематичния брой понятие се търси в съвременните 

научни прочити на близкото минало, които изискват диалогичност. Като 

изследователи, следва да влезем в диалог с един труден обект (най-малкото, 

защото е отдалечен от нас и защото го изучаваме непряко). Това е нужен 

диалог с разнородни, понякога недиалогични помежду си гласове и дискурси 

(има различни отправни точки за изследване: медийни изследователи, 

http://www.medialog-bg.com/
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музиколози, историци, сред които историци „леви“ и „десни“, но и историци 

на музиката, и етномузиколози; има разминаване между журналисти, които 

влизат в ролята на изследователи, и академични медийни изследователи; 

между политолози, културолози и изкуствоведи; и т.н.). Примери за подобен 

диалогичен подход в български прочити на медиите в исторически контекст 

има – монографии (Спасов, 2000; Попова, 2002; Ангелова, 2007; Попова, 

2013); сборници, свързани с медии и преход, медии и политика, радио и разказ 

(Лозанов, Деянова, Спасов, 2000; Лозанов, Спасов, 2011; Ангелова, 2013; 

Ангелова, Нейкова, Попова, 2014). Този текст е част от опит за подобен 

диалогичен подход, който обединява учени от различни хуманитарни и 

социални науки (етномузикология, антропология на музиката, история, 

литературознание, медийни изследвания, изследване на популярната музика и 

др.), осъществяващ се през периода 2016-2019 г. като интердисциплинарно 

научно изследване в областта на медиите, популярната и фолклорната музика 

в България и Югоизточна Европа – изследователски проект „Мeката власт на 

популярната музика в медиите (по примери от България и Балканите)“ 

(финансиран от ФНИ по договор за научни изследвания № ДН 05/16). 

В тази статия се опитвам да очертая полето и да изведа някои подходи към 

тема, чието осветяване предстои. Тук се акцентира главно върху щрихирането 

на основните властови концепции и практики, свързани с медийната музика в 

първите години на социалистическа България – музиката в идеологически 

нормативи (наративи на властта, т.е. как властта вижда и говори за медийната 

музика); и музиката в идеологизирани практики и организации 

(функционирането в системата на социалистическата културна политика, т.е. 

как властта действа с медийната музика). База на изследването са архивни 

документи, свързани с българското радио и българската власт през периода, 

радиопрограми, обзор на специализирана периодика и свидетелства на 

участници в процесите. Фокусът е върху т. нар. народна музика в радиото, 

която в първите години на българския държавен социализъм се оказва един от 

http://www.medialog-bg.com/
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основните проводници на „мека власт“ – нейните властови употреби като 

„музика за народа“, „правилна“ музика според властта.  

Тази статия се съсредоточава върху първия и включва наблюдения за втория 

от петте периода за съществуването на „българския комунизъм“ и неговия 

„културния фронт“, които извеждат в диахронната типология, Ивайло 

Знеполски и Иван Еленков (Знеполски, 2008; Еленков, 2008). Първият период 

е този на Отечественофронтовска България (1944-1947) – време под етикета 

„народна демокрация“, през което започва овладяването на държавно радио 

от властта, идеологизирането на радиопрактиките и включването в 

партийните директиви за държавно строителство. Вторият период е т. нар. 

тоталитарен период (1948-1956) – период на „класически сталинизъм“, време 

на завършилото овладяване на радиото и медийната музика, на създаване на 

новите и устойчиви медийни профили, програми и политики на радиото, 

които се отразяват върху и в „музиката за народа“. 

Защо този период? Това десетилетие за България е вододелът на „екстремния 

ХХ век“, сгъстен според Ерик Хобсбаум между 1914 и 1991 г. (Hobsbawm, 

1995). След Втората световна война България попада в зоната на сталински 

тип държавен социализъм, а първите години на политически и идеологически 

промени и утвърждаване на новата власт оставят ясни отпечатъци върху 

историята на радиото и музиката в него. Медийната музика в България през 

периода на държавния социализъм, както и историята на радиото в сравнение 

с предходния (1929-1944) е в сенки. А музиката в радиото е важен, но малко 

изследвани маркер и фактор на властови борби и обществени промени.  

Радиомузиката може да се разглежда като социална реалност, културно и 

символно поле с властови измерения (Бурдийо, 1993: 127-144), което се случва 

от взаимодействията между различни практики, водещи до създаването на 

система от социални позиции, индивидуални и колективни конструкции, 

агенти с различни хабитуси. Радиомузиката има двойнствена природа – тя 

функционира като медия, но е мислена и като изкуство; не е само социална 

http://www.medialog-bg.com/
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конструкция, а и естетическо преживяване; тя е медийна, но и медиирана 

(изразява посредничество). Медийната природа на музиката произтича както 

от технологичните и инструментални аспекти, връзката ѝ с медиите като 

средство за масова комуникация; така и от социалните, културни и 

антропологически аспекти на музиката като човешки и обществен продукт от 

практики на хора и институции, които участват в правенето и консумирането 

на музика (Димов, 2018: 15). Радиомузиката за народа – обект на това 

изследване – се изследва от една страна, като символно поле с властови 

измерения, като агенция, взаимодействие и семиотични активности в 

„изграждането на света“, като социална и естетическа дейност, ангажирана с 

конструирането на образи на народното, със сътворяването на новите 

общество и личност. От друга страна, тя се разчита като медиен продукт, 

който е терен на всекидневни практики на производство и потребление, на 

взаимодействия между  институции и индивиди, политика и музика.  

   

Терминологични уточнения: власт, медии, музика, народна музика 

Властта в съвременното общество е все повече власт над мисленето на хората 

и като такава се утвърждава чрез институциите на масовата комуникация. 

Средствата за масова информация са инструмент на властта, защото „в 

създадената от тях организация и в упражняваното от тях идейно въздействие 

се съчетават големият източник и големият съвременен инструмент за власт” 

(Гълбрайт, 1993: 163). През разглеждания период (началните години на 

българския държавен социализъм) концепцията за власт се изразява в 

механизмите за властване чрез медиите и над медиите. Голяма част от тези 

механизми, свързани с манипулативни техники, се зараждат именно в 

тоталитарното общество. Хана Аренд определя тоталитаризма като „система 

на тотална и постоянна доминация върху всеки индивид във всяка област на 

живота му по всяко време (...) с цел създаването на нов тип човешки същества” 

(Аренд, 1993: 93). Изследователите на тоталитарното общество и неговата 
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култура и изкуство разглеждат медиите като агенти на тоталитаризма, които 

са загубили своята относителна независимост и обхванати от механизмите на 

властта, с агитация и идеологизация участват в конструирането на социални и 

политически митове (Попов, 2004: 81-85; Дееничина, 2008; Еленков, 2008). 

Настъпилата след 9 септември 1944 г. политическа промяна не просто засяга 

медиите, тя се осъществява чрез тях – изгражда се медийна система, 

действаща в съзвучие с новата политическа система, която утвърждава свои 

пропагандни техники: идеологизираност, политизираност, 

стереотипизираност, митологизираност и ритуалност, социално инженерство, 

фанфарен апологетизъм, биполярност, псевдоинформационност, митингова 

призивност (Дееничина, 1998: 13-30).  

Музиката в радиото през епохата на социалистическа България съществува 

под похлупака на твърдата власт. Но тя може да бъде видяна и като част от 

„меката власт“. Според Джоузеф Най това е вид духовна власт, свързана с 

популярна и привлекателна идеология и култура, която стимулира хората да 

правят това, което искат, с увлечение и убеденост, привлича ги към 

предварително очаквано поведение; власт с атрактивна и мека страна, която в 

условията на продължаващата медийна и информационна революция става 

все по-значима и важна (Nye, 2004). Тъкмо тук е предизвикателството – досега 

са проучвани главно механизмите на доминация на твърдата власт, в която 

изкуството няма автономна структура и е подчинено на контрол, забрани, 

репресии, цензура и т.н. Но опитите за реконструкция на медийната музика 

като мека власт през епохата на доминация на твърдата власт са важни за 

разбирането на музиката, на медията, на епохата.  

През  ХХ в. понятието народна музика е етикет за назоваване на 

трансформираната, записана и медийно разпространявана музика със селски 

произход и фолклорни корени в България – жанров масив в звукозаписната 

индустрия и радиопрограмирането (Димов, 2004). Подобен акцент в 

разбирането на народната музика поставя и Тимоти Райс: народна музика  
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(той уточнява, че folk music се разбира като people’s music) е синоним на 

фолклорна музика в България, която през 45-годишния социалистически 

период е култивирана по стандартни пътища чрез радиото, звукозаписите на 

грамофонни плочи и концертите (Rice, 2004: 25, 67-68). Изследователите на 

фолклорната музика в България виждат в народната музика една от посоките 

на модернизация на фолклорната музика от България: Лозанка Пейчева я 

характеризира като движение от предмодерна фолклорна към българска 

народна музика (Пейчева, 2008: 80-85). Дона Бюкянън отбелязва, че 

народната музика е музика на, от и за „градските селяни“ – народни оркестри 

и ансамбли изпълняват селска и хибридна музика (обработки). Понятието 

народна музика е етикет за традиция и автентичност, съчетаващ аспекти на 

аграрното предсоциалистическото минало с градското социалистическо 

настояще; комбинира стари, непрофесионални локални музикални практики с 

нови професионални западноевропейски практики на концертен живот 

(Buchanan, 2006: 41-45). 

Защо е важно да се изследва народната музика в радиото през 40-те и 50-те 

години на ХХ в. в контекста на отношенията власт – медии-музика? 

Цитираната по-горе мисъл акцентира върху аграрното, селско минало на 

конструкта народна музика, което ревитализира в градското социалистическо 

настояще символи, свързани със селското и народното, важни за властта: 

връзка със земята и труда, колективизъм, комуналност, социална низовост. 

Заварената от превратната 1944 г. ситуация в България е: аграрна страна с 

преобладаващо, около 80% селско население (80, 7 % през 1880 г.; 77, 81 % 

през 1939 г.). Селското стопанство като парична и натурална част формира над 

половината от националния доход  и през първата половина на 40-те години 

на XX в. Буржоазна България не успява да осъществи преход от селско към 

градско общество, от аграрна към индустриална икономика (Даскалов, 2005: 

249-250). Социалистическа България осъществява тези преходи, но под знака 

на „аграркомунизма“: селската култура има доминираща позиция, почти 
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всички партийни и държавни ръководители са със селски произход, властта 

насажда култ към „физическия труд и скромния живот, в подозрителност и 

недоверие към интелигенцията, в идеализиране на селския живот и 

привързаността към фолклора, издигнат в национален идентификационен 

маркер“ (Знеполски, 2008: 164-165).  

              

              Българска народна музика в наратива на властта  

След завземането на властта от Отечествения фронт на 9 септември 1944 г., 

радиото, за разлика от пресата (в либералната среда на печатните медии има 

място за опозиционни издания), веднага попада под прякото подчинение на 

ОФ и БРП(к), по-късно на БКП. Променят се програма, радиофигури, 

съдържание. Народната музика е сред малкото останали сравнително малко 

променени медийни съдържания в програмата на радиото след 1944 г., защото 

се приема от властта като един от основните инструменти за търсения ефект 

на въздействие върху широките народни маси, които да бъдат едновременно 

развличани и идеологически възпитавани и просвещавани. Преди да вземат 

властта, комунистите превземат радиото и това може да бъде проследено през 

документи на Политбюро на ЦК на БРП(к) и Отдел „Пропаганда и агитация“ 

към ЦК на БКП. Още през септември 1944 са правени опити комунистически 

дейци да заемат ръководни постове в радиото. Младен Исаев докладва на 22 

септември за такъв демараж на делегирани от Отечествения фронт писатели, 

членове на БРП(к) – Младен Исаев, Тодор Генов, Валери Петров – да бъдат 

назначени в ръководството на радиото и свидетелства, че след този опит 

предложеният от новата власт Арсени Лечев е назначен за главен музикален 

уредник (ЦДА, Ф. 1Б, оп. 15, а. е. 6). През ноември 1944 г. Отделът за агитация 

и пропаганда на ЦК на БРП(к) разпраща писмо „до агитпропите на областните 

комитети на БРП (к) за организиране редовно и масово изпращане на дописки 

до Радио София“ (ЦДА, Ф. 1Б, оп. 15, а. е. 8). Междувременно начело на 

българското радио застава предложеният от БРП(к) Орлин Василев. Следващ 
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директор е Карло Луканов (член на БРП(к) и на съветската Всесъюзна 

комунистическа партия (болшевики), работил в Коминтерна и задграничното 

радио „Христо Ботев“), който е директор на българското радиоразпръскване 

от 1945 до 1947 г. Един от показателните документи за подчинеността на 

радиото на ръководството на комунистическата партия през този ОФ-период 

на „народна демокрация“, е писмо с разпореждане на завеждащия отдела на 

ЦК за пропаганда и агитация Рубен Леви до „др. Карло Луканов“ за 

разработване на специална програма за честване на „3-годишнината на 9 

септември“, което поставя задачата „да се мобилизират всички културни сили 

(писатели, художници, музиканти, артисти и др.), които най-късно до 15 

август да разработят свои конкретни планове за участието им в акцията“ 

(ЦДА, Ф. 1Б, оп. 15, а. е. 102). Идеологемите, които изразяват ключовите думи 

в наратива на властта за радиопрактиката, са: изпълняване на партийни 

задачи, мобилизиране на масите, за което е нужно и мобилизиране на 

„културните сили“, планиране на тяхната употреба в радиопрактиката, 

формулирана като „акция“. Те са част от „символната еуфория“, която Лиляна 

Деянова извежда в анализите на публичните знаци на пропагандната употреба 

на масите в изграждането на „основите на социализма“ в България през 

втората половина на 40-те години (Деянова, 2005). 

След Петия конгрес на БКП от 1948 г. начело на Главната дирекция на 

радиоинформацията към МС е поставен Мишо Николов (комунист, участник 

в Септемврийското въстание, член на ЦК но БКП), който ръководи радиото до 

1956 г. Една от първите инициативите на главния директор, съгласувана със 

секретариата на ЦК на БКП, е като се използват записаните на ленти и 

съхранявани в радиото доклади и речи на починалия вече Георги Димитров, 

„по примера на Съветския съюз … да направим матрица на пасажи от доклада 

на Г. Димитров на Петия конгрес на БКП, от която да изготвим грамофонни 

плочи“ (ЦДА, Ф. 1Б, оп. 15, а. е. 519).  

http://www.medialog-bg.com/


Диалози за медиите  Венцислав Димов. „Нашият труд е песента“ 
(народната музика в българските радиопрограми от 

първите години на социализма и нейната „мека власт 

 с. 8-34 

 

17 
Медиалог/ Medialog, бр. 3/2018  

               ISSN 2535-0846  www.medialog-bg.com 

 

През 1952 г. (с Постановление на Министерски съвет №1510 от 15 декември 

1951 г.) Главна дирекция на радиоинформацията, която до този момент е 

поделение на Комитет за наука, изкуство и култура, преминава на пряко 

подчинение на Министерски съвет и през следващата година се преименува 

на Комитет за радиоинформация. Радиофабрика „Радиопром” остава на 

подчинение на Председателя на Комитета за радиоинформация. Новият 

устройствен правилник разпорежда към Комитета за радиоинформация да се 

създаде отдел „Музикални предавания” и друг отдел „Звукозапис”. 

От първите си стъпки Комитетът за радиоинформация подчинява работата си 

на Секретариата на ЦК на БКП. Съгласува се проекто-правилника на Комитета 

преди внасянето му в Министерския съвет. В кореспонденцията между 

председателя на Радиокомитета Мишо Николов и Секретариата на ЦК на БКП 

(Енчо Стайков) има критични бележки към дейността на Радиото, свързани с 

радиомузиката – за многото повторения в музикалните предавания, за 

недостатъчната работа по създаване на „нова масова музика“ и „нови песни за 

селото”, за липса на хонорари като причина за някои от слабостите и занижен 

контрол от ръководството. Партийният документ „Паметна бележка към 

материалите на радиокомитета“ констатира: „Малко е направено досега за 

създаване на нова масова музика, нови песни за селото (…) Музикалните 

предавания страдат от еднообразие и повторения. Малко колхозни песни се 

изпълняват в часа за селото. Малко са песните с ново съдържание“. Критиките 

към музикалната практика са свързани и с критики за недостатъчно 

съгласуване с партийните повели: „Радиото изостава в отразяване на някои 

важни партийни и правителствени мероприятия“ (ЦДА, Ф.1Б, оп. 15, а. е. 562, 

л. 20-22). 

Върху екрана на идеологическата борба в медиите по време на 

социалистическа България народната музика винаги е заемала важна позиция. 

През юни 1952 г. е организиран „Преглед на българското музикално 

творчество след 9 септември 1944 година”, като „ярка манифестация на 
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успехите, които съвременната българска музика постигна в условията на 

народнодемократична власт”. В ЦК на БКП се обсъжда Постановление за 

развитието на музиката и музикалното дело в България. В проекта на 

Секретаря на ЦК Енчо Стайков се обръща внимание и на партийните 

директиви – решенията на Петия конгрес на партията по идеологическите 

въпроси и на ЦК на партията по въпросите на литературата и изкуството за 

създаване на „дълбоко свързана с нашия народ, близка и разбираема за него, 

правдива, изразителна, мелодична, високо идейна и дълбоко вълнуваща по 

съдържание българска музика и песен“ (Вълко Червенков). Констатира се 

изоставането на музикалното изкуство от поставените от партията задачи. 

Сред критиките към музикалните дейци в проекта за постановление има 

обвинения за недостатъчно следване на съветските примери в правенето на 

„реалистично изкуство“, за подценяването на „масовите песни“, допускане на 

„формалистични извращения“, „буржоазно влияние в музикалните театри“ и 

др. Има и бележки, свързани с отношението към фолклора: „Редица 

композитори не познават достатъчно богатата и разнообразна българска 

народна песен, не умеят творчески да използват и развиват ценното у нея“. 

Във връзка с това се предлага като втора сред мерките за отстраняване на 

слабостите следната: „ЦК на БКП счита, че трябва да се обърне най-сериозно 

внимание на изучаването, популяризирането и развитието на нашата народна 

музика, на разработване проблемите на нашето народно музикално 

творчество, на изучаването и популяризирането прогресивното ни музикално 

наследство и нашето съвременно музикално творчество. За тая цел: предлага 

на Българската академия на науките да укрепи с подготвени музиковедски 

кадри Института по музика, да осигури разгръщането на широка научно-

изследователска работа в него и превръщането му в център на българската 

музикална научно-изследователска мисъл; Възлага на председателя на 

Комитета за наука, изкуство и култура да вземе мерки за по-нататъшното 

укрепване на Държавния ансамбъл за народни песни и танци и за създаването 
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на местни ансамбли със задача да изучават, популяризират и развиват богатия 

наш национален фолклор“. Вълко Червенков, до когото е пратено за 

съгласуване проекто-постановлението, е недоволен. „Не ми лови око 

проектът. От името на ЦК такъв документ трябва да бъде солиден... това е 

пръв документ на ЦК по въпросите на музиката... Програма за развитието на 

българската музика трябва да се даде, а не да се обявяват декрети. Хората 

искат да знаят какво да правят и как да го направят“ – пише Червенков през 

секретариата си до Стайков в поверително писмо (ЦДА, Ф. 1Б, оп. 15, а. е. 607, 

л. 1). А върху черновата на проекта нанася собственоръчно, в полето срещу 

посочената мярка 2 за развитието на народната музика следното: „От тука 

трябва да се почне! Да се развие народна музика... “ (ЦДА, Ф. 1Б, оп. 15, а. е. 

607, л. 13). 

Няколко месеца по-късно във вътрешнопартиен Бюлетин № 34 завеждащият 

отдел „Пропаганда и агитация“ на ЦК на БКП Митко Григоров докладва за 

слабости в предаванията на националната радиостанция „Христо Ботев“ и 

предлага ЦК на БКП да се намеси и помогне за отстраняването на 

недостатъците. Сред грешките на радиото са посочени: слабости в 

пропагандната борба с противниците Югославия, Гърция и Турция, с 

капиталистическите врагове, слабо отразяване на постиженията на народното 

стопанство и др., сред които и записването и излъчването на масови и народни 

песни: „Музикалните предавания страдат от еднообразие и от повторения. Не 

се дава преднина на масовите песни. Така например, през м. март от всички 

648 музикални предавания само 28 бяха посветени на масовите песни. Рядко 

се привличат самодейни колективи за живо изпълнение на свои програми. 

Пред микрофона на радиото не излизат някои видни изпълнители на нашето 

вокално изкуство. Съвсем малко песни се изпълняват за новия бит на нашето 

кооперативно село. Нашето радио разполага само с 25 нови песни за селото, 

текстът на които е написан изключително от щатния работник при радиото 
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Иван Василев. Тези песни вече много и много пъти са изпълнявани, при това 

изпълнението им е недобро“ (ЦДА, Ф. 1Б, оп. 15, а. е. 627, л. 12).  

Идеологизираните наративи на властта за медийната музика в тоталитарния 

период на социалистическа България са артикулирани ясно в коментираното 

„Постановление за развитието на музиката и музикалното дело в България на 

ЦК на БКП“ от 1952 г. Партийният документ чертае пътищата за „подем в 

развитието на българската музика и музикално дело“,  като се препоръчва, 

като първа точка в резолюцията, на българските композитори да създават 

„нови, дълбоко съдържателни, ярки по форма, мелодични и вълнуващи“ 

творби, които „да отразяват духа на нашето време, борбата на нашия народ за 

мир и социализъм“, като се опират на традицията, разбирана като „голямо 

народно музикално богатство, на възрожденската и революционна песен, … 

да черпят от създаващия се съвременен фолклор и да се учат най-усърдно от 

прекрасните образци на съветската музика“. Пета точка в резолюцията на 

постановлението е пряко свързана с радиомузиката: „Предлага на 

председателя на Комитета за радиоинформация и на Съюза на композиторите 

да вземат мерки за повишаване равнището на музикалните предавания по 

радиото, така че радиото да стане могъщо средство за музикалното възпитание 

на трудещите се, за широкото популяризиране на българската народна и 

масова песен с най-добро изпълнение…“ (ЦДА, Ф. 1Б, оп. 15, а. е. 607, л. 12, 

16). Документът потвърждава разработената в Съветския съюз „теория“ за 

социалистическия реализъм, лансирана от Сталин пред съветските писатели 

през 1932 г., която като „сбор от догматични постулати, функциониращи в 

митологизираното и идеологизирано обществено съзнание“, се налага в 

България чрез „заклинателни“ термини като метод в изкуството (Попов, 2004: 

105-119) или като доктрина – система на нормативна естетика, утвърдена през 

периода 1947/8 – 1953/4 г. (Дойнов, 2011). Социалистическият реализъм като 

метафора на властта оперира в полето на изкуството политически чрез 

ключови категории (партийност, идейност, народност, реализъм, хуманизъм) 
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– не като теоретичен или естетически модел, а като „ефективен механизъм за 

трансмисия на идеологията“ (Попов, 2004: 118).  

Едно от ранните свидетелства за връзката радио – комунистическа идеология 

през ОФ-епохата е статията на Вичо Иванов „Новата конституция и 

българската култура“, публикувана в списание „Радиопреглед“, бр. 25, от 25 

декември 1947 г. В нея социалистическият реализъм се сочи като стил на 

новата култура, който ще се развие в духа на новата Димитруовска 

конституция. Сочи се и връзката на новото изкуство с традицията, с 

„националното“ и „битовото“: „Какъв може и трябва да бъде стилът на тази 

култура – национална по форма и общочовешка по съдържание? Несъмнено 

той ще бъде реалистичен стил, утвърждаващ новата действителност, която 

настъпи след Девети септември. Идейно-емоционалният връх на този 

реализъм ще бъде висшия хуманизъм – социализмът. Пред този реализъм, за 

който никъде не се говори в конституцията, но с духа на който е напоена тя, 

ще отпаднат много заблуди в изкуството и литературата, ще отстъпят много 

навеи на формално-демократичната култура на запада. (…) Само чрез богатия 

и разбран език на реализма, обогатяващ се във всяка нова епоха съобразно 

националния характер и бит на всеки един народ, творците на българската 

култура ще могат да отразят своето време, ентусиазма на народа в борбата за 

преминаване към социализъм, ще могат да организират и сплотят живите 

народни сили за предстоящите велики исторически задачи, които стоят не 

само пред нашия демократичен народ, а пред цялото прогресивно човечество, 

пред славянския свят на културата и мира“ (Иванов, 1947). 

В сферата на музикалния живот формулата на социалистическия реализъм е 

афиширана като музика, която „да застане на единствено правилните позиции 

на социалистическия режим“, „социалистическа по съдържание“, 

„национална по форма“, „високохудожествена“, но и „достъпна за широките 

народни маси“, „достояние на целия народ“. Както отбелязва Ангелина 

Петрова, „за соцреализма фолклорът е основна идеологема, непреодолимо 

http://www.medialog-bg.com/


Диалози за медиите  Венцислав Димов. „Нашият труд е песента“ 
(народната музика в българските радиопрограми от 

първите години на социализма и нейната „мека власт 

 с. 8-34 

 

22 
Медиалог/ Medialog, бр. 3/2018  

               ISSN 2535-0846  www.medialog-bg.com 

 

съществена и важна, свързана с мелодичен и достъпен език и създаваща 

„изкуство за масите“ (Петрова, 2018: 62-63). Да се развива музиката за народа 

като „високохудожествена музика“, обединяваща наследеното голямо 

народно богатство и съвременните „масови песни“, сътворени от верни на 

народа и партията творци – предписва в идеологизирания си наратив властта. 

Радиото и неговите труженици следва да реализират партийните повели в 

действие. Следващите редове ще покажат как става това и какво е 

отношението му с българската народна музика. 

 

              Българска народна музика в идеологизираните радиопрактики  

В годините на „народната демокрация“ и тоталитарния период на социализма 

фолклорното увеличава значително мястото и значението си в програмите на 

радиото и записаната върху грамофонни плочи музика. Това е свързано, от 

една страна, със стремежа да бъдат задоволени вкусовете и изискванията на 

една по-широка и по-масова аудитория, голяма част от която е селска. От 

друга страна, фолклорното е едно от предпочитаните идеологически средства 

за въздействие и възпитание на масите: създават се авторски песни за 

партизанските и антифашистки борби, за новото социалистическо село и 

кооперирането. Издирват се нови певци и свирачи, непознати песни, които 

преминават през комисии от експерти и администратори, за да бъдат одобрени 

и допуснати до звукозапис и радиоизлъчване. Увеличава се бюджетът на 

радиото, част от който е предназначен за заплати на музиканти. Създават се 

щатни формации, които включват в репертоара си фолклорна и 

фолклоризирана (авторска в духа на фолклора) музика. 

През Отечественофронтовския период народната музика в радиото 

продължава да се изпълнява от някои певци, свирачи и групи, познати на 

аудиторията отпреди 1944 г., но и от новосъздадени музикални състави към 

Радио София.  
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През 1947 г. музикалният уредник на Радио София Боян Икономов представя 

в списание „Радиопреглед“ музикалните състави на Радио София в статия със 

снимки на  Група „Росна китка“, Тракийската група на Станил Паяков, част от 

Държавния радиохор и Салонния радиооркестър. В текста на статията се сочат 

като най-популярни с живите изпълнения на народна музика две формации: 

Народният оркестър при Радио София, ръководен от Иван Кавалджиев, който 

е една от хоноруваните формации към радиото; и певческата група „Росна 

китка“: „Групата „Росна китка“ се състои от осем певици, завършили 

Музикалната академия и приети чрез състезателен изпит. Народният оркестър 

има следния състав: 4 цигулки, виола, чело, контрабас, флейта, кларинет, 

акордеон, пиано и ударни — всичко 12 души, приети също чрез състезателни 

изпити“ (Икономов, 1947: 6). Статията има представителен характер – 

манифестира виждането на ръководството на радиото за музиката в 

радиопрограмата и за нейните изпълнители. Изборът на снимките, 

илюстриращи радиомузиката и радиосъставите – също. От една страна, 

стремежът е да се представи новата линия. На преден план са новосъздадените 

формации – група „Росна китка“ и Държавният радиохор. Мисия и на двете 

формации е да изпълняват професионално и художествено (специално се 

набляга на академичната подготовка и конкурсното приемане на участниците 

в тях) музика за народа, но от различен жанр и по различен начин. От друга 

страна – да се продължи утвърдената през периода на Родно Радио и Радио 

София до 1944 г. практика селските певци и свирачи, получили 

професионален статус на народни музиканти с дейността си в радиото, да 

свирят „на живо“ и да бъдат излъчвани от записани грамофонни плочи по 

радиото, като по този начин се задоволяват нуждите на широката аудитория, 

но и обществената задача да се създаде национална радиомузика и национална 

радиоаудитория. 

„Тракийската група“ на кавалджията Станил Паяков, показана на снимката, е 

един от символите на такава приемственост. Заедно с певицата Атанаска 
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Тодорова те са сред пионерите във включването на изворните фолклор и 

традиционни инструменти в радиопрактиката още през 1935 г. От края на 30-

те в българската радиопрограма редовно участва подобна формация от 

традиционни инструменти – групата на кавалджията Цвятко Благоев. След 

1944 г. по-голямата част от излъчваната по радиото музика продължава да е 

„на живо“, като част от концерти с народна музика, излъчвани в 

половинчасова рубрика поне два пъти дневно; или в сценариите на блокови 

предавания, като „Час за селото“. Статистиката за изявите на именития 

кавалджия Цвятко Благоев, например, сочи, че до 70-те години на XX в. 

активната му дейност в сферата на народната музика е включвала 4 600 

индивидуални, групови и ансамблови изпълнения „на живо“ пред микрофона 

на Радиото, 2 720 съпровождани записи на певици и 50 записани грамофонни 

плочи (Букурещлиев, 1997: 67). Много певци и свирачи, започнали изяви по 

радиото преди 1944 г., продължават да пеят и свирят и стават още по-известни 

и обичани от слушателите на новото радио: Атанаска Тодорова, Гюрга 

Пинджурова, Борис Машалов, Мита Стойчева, Жечо Долчинков, Наста 

Павлова, Ради Ангелов, Манол Тодоров (след 1948 г. споменатата „Тракийска 

група“ в радиопрограмите вече се обявява като „Тракийска тройка на Манол 

Тодоров“). 

В мемоарите си Магда Пушкарова си спомня, когато Радио София се завръща 

от евакуация в Нови хан, как имало остра нужда от нови народни певци и 

свирачи (само Атанаска Тодорова и баба Наста останали от предходния 

период). „Обретенов събра капелата и почна репетиции – трябваше да се 

възпява социализма“. Много неизвестни дотогава таланти, сред които и тя със 

странджанските си песни, били одобрени от комисия да пеят пред микрофона 

всеки ден – и като част от радиоформациите, и като индивидуални 

изпълнители (Пушкарова, 1998: 175-176). Сред известните народни певци и 

свирачи, които правят първите си „живи“ изпълнения пред микрофона на 

Радио София през първите години след 1944 г., са: Магда Пушкарова (от 
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1945), Мита Стойчева (от 1946), Йорданка Илиева (от 1946), Йовчо 

Караиванов (от 1949), Коста Колев (от 1949), Вълкана Стоянова (от 1951), 

Атанас Вълчев (от 1952), Костадин Варимезов (от 1954) и др. Сред новите 

формации за народна музика е „Угърчинската група“, ръководената от 

кавалджията Цвятко Благоев. През 1948 г. тази група от традиционни 

инструменти (кавал, гайда, гъдулка, басова гъдулка, тамбура, тъпан), става 

първият щатен народен оркестър в Радиото, а през 1952 г., заедно  с „Росна 

китка“ стават основа на Ансамбъла за народни песни (по-късно преименуван 

на Ансамбъл за народни песни при БРТ) с диригент Борис Петров.  

Държавният радиохор (по-късно преименуван на Българска хорова капела 

„Светослав Обретенов“) е първият български професионален смесен хор, 

създаден през ноември 1944 г. в Радио София от композитора и диригента 

Светослав Обретенов, който събира около 40 професионалисти, пели в 

хоровете „Гусла“, „Кавал“, „Родина“, с мисия да работи за „културното 

издигане и идейно-естетическото възпитание на народа“. Първоначално 

получава задачата да изнася 20-минутни концертни програми „на живо“ по 

Радио София, а през април 1945 г. изнася първия си самостоятелен 

радиоконцерт от студиото на радиото със съветски хорови песни. Още от 

есента на 1944 г., обаче, започва да изнася и концерти сред гражданството – 

на бригади, организирани от радиото за разчистване на развалините от 

бомбардировките над София, концерти на събрания и митинги, на 

„всенародни акции“; а след 1948 г. хорът обикаля младежките бригади и 

изнася 35 концерта като трудова акция, част от бригадирското движение 

(Дюлгеров, Тончева, 1967). Като „пионер на новата социалистическа хорова 

култура“, хорът изпълнява идейно ангажиран репертоар – „от масовата песен 

до кантатата и ораторията“. Мащабът но хора, професионализмът, 

композиторският репертоар от четиригласни песни са тип практика, подобна 

на изведената от Сърджан Атанасовски характеристика на югославската 

масова песен и нейните институционализации в епохата на държавния 
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социализъм: повече изкуство на представянето, отколкото на участието; 

произведения, които са сложни за любителско изпълнение и не се запяват 

масово от народа (Atanasovski, 2017: 38-39). Дори когато носи етикета музика 

за народа, пятата от хоровата капела музика е повече за елита, нейната 

художествена стойност служи за медийна презентация на високата култура на 

държавния социализъм.  

Друг тип е музиката на група „Росна китка“. Тя е наследник на основаната към 

Радио София от композитора Парашкев Хаджиев през 1938 г. певческа група 

„Българска песен“. Веднага след 9 септември 1944 г. се именува „Росна китка“ 

и под ръководството на Иван Кавалджиев започва да изпълнява народни 

„весели хороводни песни, хармонизирани тригласно“, в съпровод на „малък 

салонен оркестър“. Певиците в различните години са между шест и девет, по-

известни са познатите като изпълнителки на народни и шлагерни песни 

Стаматка Калудова, Екатерина Ванкова, Радка Конфорти, Надежда Джунова. 

През 1952 г. част от певиците се включват в новосъздадения Ансамбъл за 

народни песни при Българското радио (Бояджиев, 1967). В репертоара на 

„Росна китка“ и Народния оркестър, който може да се проследи чрез 

сценариите за радиопредаванията през периода 1944-1950 г., са включени 

български народни песни, възрожденски и революционни песни, песни на 

славянските народи: съветски, сръбски, македонски и др. От 1947 г. тази 

формация за пръв път започва да изпълнява в радиопрограмата новосъздадени 

народни партизански песни. Песните, които пеят „Росна китка“ акапелно или 

с Народния оркестър (предимно народни, с прости и запомнящи се мелодии); 

съставът и стилът на групата (камерна, пеят двугласно или тригласно); 

образите на нейната активност и популярност, които могат да се разчетат в 

списание „Радиопреглед“, сценариите за радиопредавания, снимките, 

записите на грамофонни плочи – рисуват друга стратегия за реализиране на 

идеологемите на държавния социализъм в най-масовата по онова време медия 

– радиото. Музиката за народа трябва да е близка и разбираема на масите, 
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постижима за изпълнение от аматьорската публика, популярна и търсена от 

слушателите. Посоките, в които се развиват персоналните професионални 

реализации на някои от участниците в групата също са показателни за 

жизнеността на народната музика и треакториите на нейните употреби в 

идеологизираните практики на държавния социализъм. Певицата Екатерина 

Ванкова-Коларова, например, която преди 1944 г. е сред звездите на 

българската шлагерна и танцова музика, ще попадне в „медийна сянка“; ще 

продължи да пее, но само като хористка в Музикалния театър, защото 

градската и танцовата музика – нейно амплоа – не са сред любимите на новата 

власт. Ръководителят на групата Иван Кавалджиев ще остави цигулката и 

„салонния“ тип оркестър и ще стане първи диригент на новосъздадения през 

1951 г. от Филип Кутев Държавен фолклорен ансамбъл. Акордеонистът в 

групата Георги Бояджиев ще смени акордеона с административна длъжност и 

ще стане ръководител на отдел „Народна музика“ в Българското радио, ще 

добие завидни популярност и символна власт чрез „фолклористичната“ си 

професионализация и постове: ще решава каква е „правилната народна 

музика“ в радиото, ще оглавява комисии за допускане на певци и свирачи за 

записи в медията, ще стане един от организаторите на Съборите за народно 

творчество (движението за т. нар. „автентичен фолклор“), един от 

инициаторите за създаването на първото специализирано училище за народна 

музика в Котел, диригент и ръководител на Шопския фолклорен ансамбъл в 

София.  

Каква музика за народа, съзвучна с партийните и държавни повели, дава облик 

на идеологизираните радиопрактики през епохата на народната демокрация и 

тоталитаризма? Както бе отбелязано, „Росна китка“ първа запява по радиото 

партизанските песни – една от насоките в културния фронт, която още в ОФ-

епохата е възложена на радиото за изпълнение. Посочената по-горе 

мобилизация за празнуване на „3-годишнината на 9 септември“, спусната като 

директива от Отдела за агитация и пропаганда на ЦК на БРП (к), е мотивирала 

http://www.medialog-bg.com/


Диалози за медиите  Венцислав Димов. „Нашият труд е песента“ 
(народната музика в българските радиопрограми от 

първите години на социализма и нейната „мека власт 

 с. 8-34 

 

28 
Медиалог/ Medialog, бр. 3/2018  

               ISSN 2535-0846  www.medialog-bg.com 

 

ръководството на радиото да организира събиране, записване и излъчване на 

партизанските песни. В навечерието на 9 септември 1947 г. списание 

„Радиопреглед“ публикува две такива песни с ноти и текстове, и съобщава: 

„Много от тези песни бяха записани това лято от ръководителя на народния 

оркестър при Радио София г. Иван Кавалджиев, който обходи селата в 

Трънска околия, където песните са създадени и където народът ги пее по 

сборове и седенки. Записаните песни ще бъдат изпълнени от група Росна 

китка пред микрофона на Радио София в дните около 9 септември и на самия 

празник“. Под публикуваните песни „Ой, девойко другарице“ и „Пои Миле 

волове“ е поместен редакционен текст: „Героичната борба, която най-верните 

народни синове – антифашистките борци от съпротивата водиха срещу 

монархофашизъма, намери дълбок отзвук в народната душа. И както някога в 

хайдушкия и революционен епос са възпяти народните защитници и юнаци, 

тъй и в наши дни народът създаде песни, в които прославя подвизите на 

българските партизани. Център на това ново народно творчество е 

Трънскиякрай, където се подвизаваше легендарния партизански командир 

Славчо Трънски. Характерното и най-ценното в тези песни е това, че в тях е 

отразена задружната борба на българския и сръбския народ за свобода и 

братство“ (б.а., 1947: 2).  

В ефира на радиото и от грамофонните плочи на „Радиопром“ в началото на 

50-те години на ХХ в. зазвучават „нови народни песни“, които отразяват и 

идеите на новата власт. Фолклористите по-късно ще потърсят връзка на 

„новото време“ и „новия фолклор“ с епохата на Възраждането, когато се ражда 

революционната песен – както тогава „водещите идейни и художествени 

тежнения на времето“ изразявали „образованите участници в 

националноосвободителната борба“, така във времето на антифашистките 

борби и в зората на социалистическа България песните запявали 

„съзнателните участници в комунистическото движение“ (Живков, 1987: 162). 

През периода на „класическия сталинизъм“ 1948-1956 (по Знеполски) една от 
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основните идеологически задачи, която обединява работещите на културния 

фронт учени и научни институции, журналисти и медийни институции, 

активисти и организации на художествената самодейност и професионалната 

музика, е събирането, записването, изследването, публикуването, издаването, 

медийното тиражиране на „партизански бит и фолклор, на революционни, 

антифашистки и партизански песни, на съвременни песни за новото 

социалистическо село“ (Пейчева, Димов, 2009: 67). Публикуваните песенни 

сборници и изследвания (най-активно издавани през 50-те години, с автори и 

съставители Цветана Романска, Стефана Стойкова, Генчо Керемидчиев, Иван 

Коев, Иван Койнаков, Елена Стоин и др.) представят партизанските песни 

като „един от най-важните и най-богатите дялове на съвременното ново 

българско народно поетическо творчество“, който „отразява колективния 

характер на борбата и нейната класова основа“ (Романска, 1965: 129). През 60-

те години изследователи свидетелстват, че новите песни „и до днес се пеят по 

села и градове наред с най-хубавото, което народът е създал през вековете“; 

сочи се, че тези песни са два дяла: авторски на поети-партизани, които се пеят 

най-често на мелодии, заимствани от чужди или български градски песни, и 

създадени от неизвестни автори в духа на народната песен върху мелодии, 

заимствани от по-стари народни песни (Кауфман, 1966: 112-113).  

Радиото, грамофонните плочи и песенните сборници в джобен формат са 

основните медии на новите песни за народа. През 1960 г. по идея на Съюза на 

българските писатели започва работа по издаването на 13-томен сборник 

„Българско народно творчество“. Последният том съдържа около 731 песни с 

нотни и словесни текстове, 8 от които са „песни с нова тематика, партизански 

и за новото село, добили вече широко разпространение и възприемащи се като 

народни“. Райна Кацарова, съставител на тома, избира тези песни, свързани 

със „съпротивителното движение“, „трудово-кооперативните стопанства“, 

„бригадирското движение“, сред песните, които са запети от народа. За това 

свидетелства и отнасянето им към функционалния масив на седенкарските 
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песни, отличаващ се с отвореността към нефолклорното и новото. Четири от 

тези песни са взети от репертоара на народни певци, които са ги пели по 

радиото – Петкана Захариева, Гюрга Пинджурова, Груйчо Дочев; за една – 

„Овчар бригадир“ – не е посочен източник, но и тя е от радиопрактиката; 

останалите три са от песенни сборници, издавани в големи тиражи през 50-те  

(Кацарова, 1965: 25, 261).  

 

  Вместо заключение: радиомузиката за народа тогава и сега 

Народната музика в радиото през първите години на държавния социализъм в 

България вече не е само селска, устна, анонимна. Тя се превръща в масова 

песен, която си има и автори. Старите песни за жътвари и ниви се пеят, но 

звучат и нови – за трактористи, ТКЗС-та и кооперативни блокове. Новите 

символи на социалистическото село – машини, бригади, кооперативи – биват 

възпявани и възпроизвеждани в радиопрактиката, за да споят слушателите в 

една колективна душа на народа. Как се постига това? Не само с гласа на 

кавала, а и с ехото му в ефира, огласяно от радиоточки по къщите и 

радиоговорители на мегданите. Радиото събира старите народни песни с 

новите песни за народа – песни за партизани, бригадири и социалистическото 

село, а този нов песенен масив се излива в „тигела“ на социалистическото 

радио в една нова звукова сплав, съставена от песни, лозунги, пропаганда и 

агитация. Лозунги, почерпени от радиопрактиката в края на 40-те и началото 

на 50-те на XX в., могат да обобщят първите години от употребите на 

народната музика като мека власт през социализма. „Нашият труд е песента“ 

– заглавието звучи лозунгово, защото представя как певците и свирачите по 

Радио София се трудят за отдиха на тружениците, като пеят и свирят, за да 

развличат, възпитават и вдъхновяват народа по ниви, фабрики, бригади и 

казарми. И снимките на народните певци, публикувани в медиите, звучат като 

лозунг. Атанаска Тодорова се снима с народна носия. Двете с Гюрга 

Пинджурова имат снимки с медали и ордени от новата власт. Снимка показва 
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Атанаска Тодорова и музикантите от „Тракийската тройка“  на трапеза с 

вожда Георги Димитров, на когото гостуват и свирят. „Росна китка“ е на 

четвърта корицата на списание „Радиопреглед“, което публикува снимки от 

среща на вожда на партията и народа Георги Димитров с музиканти от 

радиоформацията (Радиопреглед, №11, 25.05.1947).  

Но докато снимките остават в архивите, някои от песните, които са звучали 

преди 70 години в радиото на социалистическа България, продължават да имат 

собствен живот. Една от тях е авторската песен в народен дух „Овчар 

бригадир“. Тя е създадена от радиодейци – композитор е Коста Колев, който 

от 1949 г. работи в Радио София, ръководи група за народна музика и участва 

редовно в радиоконцертите и „Час за селото“, а от 1962 е диригент на 

Оркестъра за народна музика, част от Ансамбъла за народни песни на Радиото. 

Автор на текста е Иван Василев, уредник в Селска редакция и сценарист на 

много от предаванията „Час за селото“ през втората половина на 40-те и 

началото на 50-те години на ХХ век. 

Песента е записана първоначално от Народния хор на радиото с диригент 

Борис Петров през първата половина на 50-те години, тиражирана е на 

грамофонна плоча (Радиопром, №2262-12988). Героят на песента е овчар-

бригадир, който така се трудил в ТКЗС-то, така пасъл и плодил овцете, че бил 

извикан в София и награден лично от партийния и държавен глава Вълко 

Червенков. След падането на Червенков от власт песента продължава да се 

пее, дори се разпространява на песнопойки, като стихът „че го Червенков 

награди с най-голяма награда“ се пее „че го Партията награди с Димитровска 

награда“. Тази песен за „овчаря бригадир“ и подобни песни за 

социалистическото село, като авторската „Ангелина звеноводка“ на Мита 

Стойчева, съм чувал да се пеят на надпявания и събори и след 2010 г. Народни 

певци и зурнаджийски групи, заедно с пееща публика, неведнъж са огласяли 

и официалните сцени, и зоната около тях с масите и скарите по време на 

фолклорни събори, с песни като „Имала майка едно ми чедо“ – авторска 
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партизанска песен на Димитър Янев, отдавна приемана като народна от 

хората. Музиката за народа явно е жива, но дали заради соцносталгията? По-

скоро, заради друго – станала е музика за народа извън „фанфарите и 

заклинанията“, когато е излязла от партийните кабинети, слязла е от сцената, 

съблякла  е униформата на агитките и естрадите, за да  „влезе по пантофи“ в 

кухнята (или душата) на човека. Но това вече  е тема на друго изследване.  
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ПРЕСКАЧАНЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯ 

Може ли да участваме в диалог, ако не знаем къде сме 

 

МАРИЯ НЕЙКОВА 

 

JUMPING OBSTACLES 

Can we engage in dialogue if we do not know where we are 

 

MARIA NEIKOVA 

 

Резюме: Текстът се занимава с взаимните влияния – заразяванията 

– между различните части на света в по-новите етапи от неговото 

развитие. Търсят се отговори на въпроси от различни равнища на 

анализ: от гледна точка на България като бивша 

социалистическадържава – дали може за 28 години да бъде 

надживяно наслоеното през предходните близо 45 години, от 

глобална перспектива – как се отразява самоосъзнаването на 

младите държави, бивши колонии, върху общото развитие на 

света, от трета страна – може ли да бъде възстановявана 

историческата справедливост и ако отговорът е положителен – 

докъде. „Къде” в подзаглавието се отнася за идеологическите, 

историческите, ценностните, свързаните със себеусещането и 

самоопределянето конотации. 

Как колониалната история на западноевропейските държави се 

отнася към настоящето? Как попълването на белите петна от 

миналото се наслагва върху претенциите на (Западна) Европа,  

която пропагандира мита за себе си като за по-цивилизована, по-

либерална, по-толерантна. С редица примери се аргументира 
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силата на идеологическото влияние, което трудно се преодолява 

от историческата наука и още по-трудно – от медиите. Предлага се 

и тезата за „възстановяването на историческата справедливост”. 

Малко повече от 25 години след 1989 г. сме уловени в заложения 

от самите нас като човечество капан: на фона на премълчавана и 

непозната история, развивана основно европоцентрично почти до 

наши дни, след десетилетия на силни идеологически влияния, при 

спорен морал, който позволява срещу много пари западни 

компании и отделни пиар консултанти да работят за излъскване на 

образите на съвременните диктатори – да не можем да се 

ориентираме кои новини за/от света са истински и кои не. 

Ключови думи: заразявания, идеологически влияния, 

„възстановяване на историческата справедливост”, 

междукултурен диалог. 

Summary: The text deals with the mutual influences – the infestations 

– between different parts of the world in the newer stages of its 

development. Answers are sought to questions from different levels of 

analysis: from the point of view of Bulgaria, as а former socialist state, 

whether for 28 years could be outdated the past nearly 45 years; from a 

global perspective, how the self-awareness of young states, former 

colonies, reflects on the general development of the world; from third 

part – can the historical justice be restored, and if the answer is positive 

– to what extent. "Where" in the subtitle refers to ideological, historical, 

value, self-consciousness and self-determination connotations. 

How does the colonial history of Western European countries relate to 

the present? How the filling of the white spots of the past is 

superimposed on the claims of (Western) Europe, which advocates the 

myth of itself as more civilized, more liberal, more tolerant. With a 

number of examples is argued the power of ideological influence, which 

is difficult to overcome by historical science and even more difficult by 

the media. The thesis is also about the "restoration of the historical 

justice". 
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A little more than 25 years after 1989, we are trapped in a trap set by 

ourselves as humanity: against the backdrop of a suppressed and 

unknown history that has developed mainly Eurocentric to almost the 

present day, decades of strong ideological influences, controversial 

morality, wick allows a lot of money from western companies and 

individual PR consultants to work to polish the images of modern 

dictators – we cannot find out which news about / from the world are 

true and which do not. 

Key words: infestations, ideological influences, "restoration of the 

historical justice", intercultural dialogue. 

 

Еуфорията след Студената война и сриването на съветския блок доведе до 

убеждението, изразено най-ярко от Франсис Фукуяма, за края на 

историята, тоест, че либералната демокрация е последната фаза на 

човешкото управление и след нея няма какво да дойде. Фукуяма не само 

виждаше победа на световния либерализъм при отсъствието на каквито и 

да е жизнеспособни теоретични алтернативи. Според него за първи път 

съществуваше възможността за универсализиране на западната либерална 

демокрация като последна форма на човешкото управление. 

Това убеждение изразяваше вярването, че транснационалните трансфери, 

приспособявания, заемки на идеи (идеологии), на институции от Западния 

свят към останалия (или към всички останали светове) са придобили 

устойчиви характеристики. То засягаше обаче главно взаимодействията, 

заразяванията от Запад на Изток и оставяше голяма част от глобуса отвън. 

Когато анализират преноса на политически идеологии и институции на 

Балканите например, Румен Даскалов и Диана Мишкова отбелязват: 

„Всъщност процесите на пренос и адаптация продължават и до ден-днешен 

с присъединяването на страните от региона една след друга към 

Европейския съюз и под влияние на глобализацията” (Даскалов, Мишкова, 

2014: 7). 

Само че нещата се оказаха малко по-различни от първоначалното 

еуфорично заключение на Фукуяма. Започналият след края на Студената 

война период постави редица въпроси, които би трябвало поне частично да 
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привличат вниманието ни: от гледна точка например на бившите 

социалистически държави, в частност на България – може ли за 28 години 

да бъде надживяно наслоеното през предходните близо 45 години, от 

глобална перспектива – как се отразява самоосъзнаването на младите 

държави, бивши колонии, върху общото развитие на света, може ли да бъде 

възстановявана историческата справедливост и ако отговорът е 

положителен – докъде? Това едва ли са всички въпроси, но са част от 

важните. Проблемът с търсенето на отговорите им е, че тези въпроси не 

правят заглавията на новините в масовите медии. Връзката с подзаглавието 

на текста е, че „къде” не се отнася за географско място, а за идеологически, 

исторически, ценностни, свързани със себеусещането и самоопределянето 

конотации. 

Струва ми се, че фокусът на това, за което ще говоря, няма да е толкова 

върху медиите, доколкото ги разглеждам като съставна част от 

общественото устройство и развитие, а върху контекста, в който те 

съществуват. Ще предложа няколко примера, които няма да повтарят вече 

познатите на повечето от вас. 

Първият пример свързва борбата „да се сложи край на активното 

премълчаване на колониалната история с борбата срещу расизма в 

Германия днес” (Taylor, 2016). Германският колониализъм е сравнително 

по-малко познат, за него се говори по-рядко. Най-честите причини за това 

са, че Германия загубва своите колонии в края на Първата световна война, 

както и че самата империя съществува кратко – от обединяването на 

Германия през 1871 до 1918 г. Също така, защото се смята, че обсъждането 

на колониалния период би отклонило вниманието от престъпленията през 

Втората световна война. 

Но да вземем само един епизод от колониалното минало на Германската 

империя: „През 1904 г. в Намибия земите на [племената] хереро и нама са 

отнети и хиляди са затворени в концентрационни лагери. Най-малко 

100 000 души са убити. Наследниците на белите германски заселници, 

които вземат земята на хереро и нама, все още са в Намибия и продължават 

да притежават тази земя, която е 70% от най-плодородната 

селскостопанска земя в Намибия” (Taylor, 2016). 
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Тук всъщност става дума за епизод от по-малко известното от 

колониалното наследство на Западна Европа като цяло. През миналата 

година – 2016 – германското правителство започна да назовава 

споменатите убийства геноцид. Това впрочем стана по повод признаването 

от Бундестага в началото на 2016 г. на арменския геноцид, извършен от 

Османската империя, и повдигането на въпроса може ли да се говори за 

чужди престъпления, те да се осъждат, докато се премълчават собствените. 

Престъпленията в Намибия се смятат за първия геноцид през ХХ в., а не 

както сме свикнали да мислим, че първи е арменският. 

Тук се добавя въпросът за репарациите за колониалните престъпления. Той 

не се отнася само за Германия, а за някои западноевропейски страни стига 

дори до времената на търговията с роби. Но трябва да обърнем внимание 

към съвременноста, към установилия се политически климат в света и 

претенциите на Западна Европа, към която автоматично се пришихме след 

1989 г., която пропагандира мита за себе си като за по-цивилизована, по-

либерална, по-толерантна. Мит, който преминава през медиите и се 

утвърждава с тяхното участие. 

Какви връзки предлага първият пример? Доста, но аз ще откроя само 

връзката с образа на Германия като локомотив на европейската икономика, 

на интеграцията в Европейския съюз и на желано място за учене и работа 

на много българи. Къде сме ние българите спрямо Германия? Къде сме 

като познание за историческото развитие и разбиране на тази толкова 

важна държава – на доста късното й обединение, макар и краткото 

колониално минало, ролята й в двете световни войни и осъзнатата или 

наложена вина за престъпленията във Втората световна война, ролята й в 

следвоенния период и повторното обединение с всичките им сложни 

препратки и свързаности? Медиите не ни помагат в това усилие, като ни 

съобщават малки всекидневни фрагменти, лишени от контекст. 

Споменах търговията с роби. На 23 август се отбелязва Международният 

ден за възпоминание на робстото. През 2016 г. за първи път на площад 

Трафалгар в Лондон се състоя възпоменателна служба в памет на жертвите 

на презатлантическата търговия с роби. Разговорът за ролята на паметта за 

робството в политиката на днешния ден едва започва във Великобритания. 
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Преди да продължа със следващия пример и като мост към него ще 

отбележа, че в организираните в държави общества има две големи сили – 

образованието и медиите, и особено когато те действат съвместно, 

обединено, влиянието им е могъщо. В същото време трябва да имаме 

предвид, че образованието по история в средния курс в националните 

държави цели сплотяването на нацията, поощряването на самочувствието 

и патриотизма й. 

Втори пример. В забележителната си книга „Историята на Латинска 

Америка. Сблъсък на култури” Маршъл Икин, професор по история в 

университета „Вандербилт” (Нашвил, Тенеси), пише: „Обемът на 

търговията, пресичащ Атлантика и движещ се в Америките, ескалира 

драматично (може би повече от 700%, според някои проучвания). Усилията 

да се изключат чужденците, най-вече англичаните, се провалят. Към края 

на ХVIII век английските търговци запазват доминиращото си присъствие 

в Лисабон. Въпреки че не могат да продават директно на бразилците, 

реално те стават основните доставчици на хората в Бразилия и бразилското 

злато не остава в Португалия. Златните кюлчета обикновено завършват 

своя път в Лондон, за да се плати за британските стоки, нахлуващи в 

Португалия и португалската империя. Бразилското злато помага на Лондон 

да стане първия глобален финансов център и осигурява могъщи стимули за 

Индустриалната революция” (Икин, 2010: 163-164). Нямам спомен такова 

обяснение за Индустриалната революция да е имало в моите учебници, а 

се съмнявам ситуацията да се е променила. Бихме могли лесно да направим 

извода, че поне ние българите нямаме общо историческо минало с 

колониалните империи от Западна Европа. 

Същевременно ясно си давам сметка, че малцина у нас, дори и сред онези, 

които къде подигравателно, къде със снизхождение наричаме „патриоти”, 

знаят, че България през Средновековието е била типична империя. Като 

потвърждение на това мое предположение ще приведа следната бележка 

под линия в българския превод от 2003 г. на класическия двутомен труд за 

Балканите на покойната професор Барбара Йелавич. Когато тя споменава 

Първата българска империя, преводачът пояснява в бележка под линия: 
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„Авторката използва израза българска империя и в двата тома на 

настоящата книга; разбирай: държава” (Йелавч, 2003: 31). 

Според Джон Бейлис и Стийв Смит империя е „особен вид политическа 

единица, може да бъде или не държава, притежаваща както родна 

територия, така и чужди територии” (Baylis, Smith, 2005: 772). Същите 

автори определят империализма като „практиката на чуждо завладяване и 

управление в контекста на глобалните отношения на йерархия и 

подчинение. Това може да доведе до създаването на империя” (Baylis, 

Smith, 2005: 774). 

Според „Речник на политиката” на Дейвид Робъртсън, „империализмът е 

политиката или целта за разпростиране на властта и господството на 

дадено управление отвъд границите на неговата собствена държава и 

включването в едно политическо обединение на други нации или земи” 

(Robertson, 1993: 236). 

В книгата на Б. Йелавич империя е употребена тъкмо в този смисъл, като 

конкретно за управлението на Симеон тя пише за „разширяването на 

българските земи” (Йелавич, 2003: 32). Може би тълкуването в бележката 

е отглас от почти винаги пейоративния смисъл на „империализъм” в 

модерния ни политически език и от нежеланието България да бъде 

свързвана с него дори през Средновековието. На мен ми се струва обаче, 

че е наследство от времето на Студената война, когато 

империалистическият и социалистическият блок се противопоставяха един 

на друг и поради принадлежността на България към втория беше 

недопустимо която и да е част от нейната история дори терминологично да 

бъде свързана с противника. 

И други автори обръщат внимание на това влияние. Например Андрей 

Пантев, Христо Глушков и Радослав Мишев отбелязват по повод 

Берлинския конгрес през 1878 г. следното: „По такъв начин руската 

дипломация и пресата обвиняват Германия и другите западни сили за 

Берлинския договор, а Бисмарк заплашва да разкрие действителното 

съдържание на спорните проблеми. По инерция тези обяснения се 

предават върху руските, съветските и българските изследвания, които не 

дават достатъчно прецизна оценка на събитията (подчертано от мен, 
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М.Н.)” (Пантев, Глушков, Мишев, 1994: 459). Ако това преодоляване е 

трудно за историческата наука, как медиите могат да прескачат подобни 

препятствия? 

Какъв е моят извод от втория пример? Историческото познание в световен 

мащаб е непълно, а повлияването на същото това знание от идеологията на 

социализма затруднява нас българите да оценяваме например периода, 

който предхожда завладяването на Балканите от Османската империя, 

както и да преодолеем влиянието на същата идеология от периода на 

Студената война. 

Още по-интересни от гледна точка на диалога са примерите от 

съвременността, свързани например с промяната на ролята на 

международните организации, които все повече защитават групови, 

регионални, но не и международни, общи за човечеството интереси. Освен 

Нобеловите награди, също в Швеция са учредени т.нар. алтернативни 

Нобелови награди – това са наградите за правилен начин на живот (Right 

Livelihood Award); има Международна награда на името на крал Фейсал, 

ориентирана към исляма и арабския език и арабската литература, но и към 

медицината и науката; има награда на името на Мо Ибрахим за постижения 

в лидерството в Африка; има Г7, Г20, БРИКС и още образувания, които се 

състезават за ръководството на света. Списъкът може да бъде доста дълъг. 

Завършвам с последен пример от преподавателския ми опит. Рядко 

единици от студентите знаят кой е бил вторият свят в парадигмата на 

Студената война. Не си задават въпроса щом спорът за новия 

международен и комуникационен ред се разразява между първия и третия 

свят, защо не се споменава вторият, участвал ли е в този спор, кои държави 

е обединявал той. Така постепенно стигаме до медиите и 

теорията/теориите за тях и журналистиката. 

Ще си позволя един голям скок. Мирът от Вестфалия слага едновременно 

край на религиозните войни и начало на нов политически ред в Централна 

Европа, като една от централните концепции на този мир е суверенитетът 

на държавите. Но това не се изучава у нас, поне не в средното образование. 

Просто България по същото време е под турско робство и, както 

свидетелстват вълненията ни от последните години, обсъжда се преди 
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всичко ще се изучава ли или не „Балканджи Йово” в средния курс. По 

подобен начин, като скачам напред към Студената война, ние не 

поглеждаме към затвореността на социалистическия лагер, към в известна 

степен самоналожената изолация, лишила го като естествен тогава 

съюзник на нововъзникващите държави от бившите колонии от участие в 

дебатите за новия информационен ред, от участие в междурелигиозния 

диалог; не си даваме сметка, че налагането на социалистическия реализъм 

прекъсва съществуващите по-рано естествени връзки на българските 

писатели, художници, изобщо творци със западноевропейските им колеги. 

Какъв извод може да се направи от последния пример? В много отношения 

не знаем къде сме, като тук изобщо нямам предвид – повтарям това отново 

– географското положение. 

Ако краят на историята трябваше да извести устойчивото универсално 

присъствие на западните ценности по света, по същото време започна да се 

проявява друга тенденция. Ако дотогава ставаше дума за преноси главно 

от Запада на Изток и към другите политически посоки на света, започна да 

се оформя контрапроцес – на „възстановяване на историческата 

справедливост” (Нейкова, 2016: 105). Сред проявите му като съдебни 

процеси за обезщетяване на жертви на колониализма, или претенциите на 

карибските държави срещу държавите, търгували с роби, може да посочим 

скорошните спорове около премахването на статуите на Сесъл Роудс от 

Университета в Кейптаун, ЮАР, и от Оксфордсия университет, 

Великобритания, както и за преместването на тленните му останки от 

Зимбабве (бивша Родезия, кръстена на С. Роудс) в Англия. Разгорещените 

дискусии – за статуите успешни в Африка, но не и във Великобритания – 

са свързани главно с обвиненията към Роудс, че е бил расист и е прокарал 

пътя на апартейда. 

За протестиращите студенти в колежа Ориел в Оксфорд, макар статуята на 

Роудс да е малка и рядко забелязвана, тя е символ на „расизма, 

империализма и преимуществото на белите, които, както твърдят те, все 

още са разпространени в колежа” (Malik, 2016). 

Друга илюстрация на това развитие е настояването на студенти в 

Университета на Лондон Платон, Декарт и Имануел Кант да не бъдат 

http://www.medialog-bg.com/


Диалози за медиите      Мария Нейкова. Прескачане на препятствия 
с. 35-47 

 

44 
Медиалог/ Medialog, бр. 3/2018  

               ISSN 2535-0846  www.medialog-bg.com 
 

изучавани задължително, защото са бели философи (Turner, 2017). 

„Студентският съюз в Училището за ориенталски и африкански 

изследвания (SOAS) настоява, че когато се изучава философията, „по-

голямата част от философите в нашите курсове” трябва да бъдат от Африка 

и Азия. Съюзът заяви, че това е част от по-широката кампания за 

„деколонизиране” на университета, като се стреми да „разгледа 

структурното и епистемологичното наследство на колониализма”. В 

случая някои видяха необходимостта европейската философия да се 

изучава в подходящия социален и исторически кантекст. 

Двата случая привлякоха сериозни критики, но ако те развиват процеса, то 

се поставя реалният въпрос докъде може да стигне „възстановяването на 

историческата справедливост” и – още по-важно – с какъв резултат. 

*** 

Като се връщам към заглавието и към основния възглед в текста, една от 

причините за затрудненото българско участие в световния диалог е много 

краткото историческо време на развиване на демокрация у нас. Ако Магна 

харта, английският Закон за правата, американският Закон за правата 

(колективното име на първите десет поправки на Конституцията) и 

френската Декларация за правата на човека и гражданина довеждат до 

провъзгласяването от ООН на Всеобщата декларация за правата на човека 

през 1948 г., по същото време България вече е тясно обвързана със 

Съветския съюз. Тогава започваме да копираме съветския модел във 

всички области, включително на медиите, по Ленин: „Вестникът е 

колективен организатор, пропагандатор и агитатор”. Поради това 

промените след 1989 г. оставиха България без собствено разбиране, 

оценяване и интерпретиране в много сфери – от външната политика до 

журналистиката – и някак естествено и бързо възприехме като свои нови 

модели и концепции, този път моделите и концепциите на напредналите в 

медийната наука западни държави. 

Друг фактор е отсъствието на познания за общата европейска, както за 

общата световна история (което в никакъв случай не е недостатък само на 

България, това може да отнесем към Великобритания, Франция, Германия, 

САЩ и която и да е западна или друга държава по света). Това затруднява 
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в много висока степен разполагането на свързаните с медиите развития в 

историята, включително споменатите дебати за Новия световен 

информационен и комуникационен ред между първия и третия свят. Малко 

повече от 25 години след 1989 г. сме уловени в заложения от самите нас 

като човечество капан: на фона на премълчавана и непозната история, 

развивана основно европоцентрично почти до днес, след десетилетия на 

силни идеологически влияния, при спорен морал, който позволява срещу 

много пари западни компании и отделни пиар консултанти да работят за 

излъскване на образите на съвременните диктатори – да не можем да се 

ориентираме кои новини са истински и кои не. 

Освен това страните от бившия социалистически лагер не се познават 

взаимно, включително не знаят как се развива медийната и 

журналистическата теория във всяка от тях. 

Накрая, но не като най-маловажния фактор за осъществяването на диалог, 

ще спомена английския език. Писането и особено публикуването на 

английски е препятствие, свързано и със значителен финансов ресурс, 

който много университети и индивидуални изследователи в т.нар. нови 

демокрации не могат да си позволят. 

*** 

Както се отбелязва в Бялата книга за междукултурния диалог на Съвета на 

Европа (2008), пречките пред него са много. Дискриминацията, бедността 

и експлоатацията произтичат от силата и политиката и се проявяват като 

структурни препятствия пред диалога (White Paper on Intercultural Dialogue, 

2008). В частта за междукултурния диалог в международните отношения 

се отбелязва възможността концепцията за междукултурния диалог да бъде 

полезна за преодоляването на съпоставки и стереотипи, които могат да 

произтекат от гледна точка за света като съставен от взаимно изключващи 

се цивилизации, домогващи се до икономически и политически 

предимства за сметка едни на други. В глобална среда, „характеризираща 

се с миграция, нарастваща взаимозависимост и лесен достъп до 

международни медии и нови комуникационни услуги като интернет, 

културните идентичности стават все по-сложни, застъпват се и съдържат 

http://www.medialog-bg.com/


Диалози за медиите      Мария Нейкова. Прескачане на препятствия 
с. 35-47 

 

46 
Медиалог/ Medialog, бр. 3/2018  

               ISSN 2535-0846  www.medialog-bg.com 
 

елементи от много различни източници” (White Paper on Intercultural 

Dialogue, 2008). 

Девет години след приемането на документа светът изглежда още по-

сложен, с нараснал брой противопоставящи се актьори. Асиметричната 

комуникация в глобален мащаб – между Изтока и Запада, между 

континентите, между културите и религииге – на фона на тенденции, които 

уголемени от увеличителното стъкло на медиите ни изглеждат 

заплашителни, усложнавят ситуацията още повече. Въпросът, на който 

нямам отговор, е: как медиите да осъществяват диалог до времето, когато 

ще сме изградили света на по-голямо разбирателство и взаимно познаване. 
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ЦЕНТЪР И ПЕРИФЕРИЯ НА ЕВРОПЕИЗИРАНИТЕ ПУБЛИЧНИ СФЕРИ 

РАЛИЦА КОВАЧЕВА 

 

CENTRE AND PERIPHERY OF THE EUROPEANISED PUBLIC SPHERES 

RALITSA KOVACHEVA  

 

Резюме: Текстът се занимава със съвременните трансформации на 

европеизираните публични сфери. Според автора, в зависимост от 

нивото на присъствие на европейските дебати в националните 

публични сфери, между тях се формират център и периферия, а 

успоредно с процеса на европеизация протича и обратен процес – на 

периферизация. Освен теоретичните аргументи, книгата представя и 

емпирично проучвване – сравнителен анализ на медийното 

отразяване на кампанията за изборите за Европейски парламент през 

2014 г. в най-четените уебсайтове на вестници в България и 

Великобритания (февруари-юни 2014). Регистрирани и анализирани 

са 3356 публикации от 8 медии (The Daily Telegraph, The Guardian, 

The Independent, Daily Mail, 24chasa.bg, Dnevnik.bg, Trud.bg и 

Segabg.com).  

Ключови думи: ЕС, България, медии, европеизация, европейска 

публична сфера. 

 

Summary: The text presented is dealing with the current transformations 

of the Europeanised public spheres. The author argues that depending on 

the level of presence of the current European debates in the national public 
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sphere, we can highlight centre and periphery and in parallel with the 

process of Europeanisation, the opposite process is also taking place – a 

process of peripheralization. Besides the theoretical arguments, the book 

presents the results of a comparative analysis of 2014 European elections` 

media coverage in the most popular newspaper websites in Bulgaria and 

the UK (February-June 2014). 3356 publications from 8 media outlets 

(The Daily Telegraph, The Guardian, The Independent, Daily Mail, 

24chasa.bg, Dnevnik.bg, Trud.bg and Segabg.com) have been coded and 

analyzed.  

Key words: EU, Bulgaria, media, Europeanisation, European Public 

Sphere. 

  

Текстът представя част от дисертационното изследване „Център и периферия 

на европеизираните публични сфери“ (Ковачева, 2017), защитено в края на 

2016 г. във Факултета по журналистика и масовакомуникация на СУ „Св. 

Климент Охридски“, катедра „История и теория на журналистиката“. 

Изследването е резултат от искреното (и засилващо се с годините) желание на 

автора да потвърди и обясни с научния инструментариум натрупаните чрез 

журналистическа практика впечатления за мястото на европейските теми в 

български медии и оттам – за мястото на България в Европейския съюз. От 

тази гледна точка изглежда естествен изборът да интерпретираме проблема 

от гледна точка на концепцията за европейската публична сфера, 

разглеждайки медиите като част от социополитическия контекст и то не на 

национално, а на наднационално равнище и в перспективата на функциите, с 

които това ново предизвикатество ги натоварва. 

Актуалността на изследването произтича, от една страна, от поставянето 

изобщо на темата в български контекст и опита да се направи, ако не пълно 

измерване, то поне моментна снимка на процеса на европеизация на 

българската публична сфера. В същото време, изследването беше проведено 
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в решаващ за Европейския съюз момент, когато въпросът „повече или по-

малко Европа“ беше поставен ребром, в условията на посткризисна 

икономическа рецесия, институционален ступор, гражданско разочарование 

и нарастващи евроскептични и откровено антиевропейски настроения. 

Въпросът е особено актуален и сега, когато гражданите на ЕС са призовани 

да обсъждат и избират измежду сценариите за бъдещето на Съюза, 

представени в Бялата книга на Европейската комисия през март 2017 г. В този 

смисъл, книгата дава добра представа за условията, в които биха се състояли 

подобни дебати в българската публична сфера. 

Авторът на текста се присъединява към изследователите (като К. Кантнер, Х. 

Й. Тренц, М. Ван де Стеег, Фосум и Шлезинджър, Р. Копманс, Т. Рисе и др.), 

които вместо да спорят възможна или не е европейската публична сфера по 

Хабермасовия идеал, търсят нейните реални проявления, които дефинират 

като процес на европеизация на националните публични сфери. В книгата са 

представени някои мащабни изследвания, които илюстрират този подход и 

показват състоянието на процеса на европеизация към настоящия момент. 

Трябва да се подчертае, че повечето от цитираните изследвания са правени 

преди кризата от 2008 г. и обхващат предимно старите държави-членки на ЕС, 

като само едно е проведено в последните години, точно в разгара на кризата 

и в него участва и една нова държава-членка (Полша). В този смисъл, 

настоящият труд прави опит да допринесе към изследванията, като представя 

актуални емпирични данни при това от нова държава-членка (България). 

Обект на изследване е процесът на европеизация на националните публични 

сфери. В светлината на Хабермасовия нормативен идеал за европейска 

публична сфера и в духа на съвременните изследвания, настоящият труд 

интерпретира европейската публична сфера не като ефимерен „похлупак“ на 

националните публични сфери, а като мрежа от комуникиращи помежду си 

европеизирани публични сфери. Предмет на изследване е процесът на 

европеизация от българска перспектива като симптом за потенциалното 
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оформяне на център и периферия в европеизираните национални публични 

сфери. С теоретични аргументи са въведени работни дефиниции за „център“ 

и „периферия“, от гледна точка на разбирането за европеизираните публични 

сфери: центърът е активен и дискурсивно влиятелен, а периферията – 

пасивна, реактивна и дистанцирана. На тази база и с помощта на данните от 

емпиричното изследване (сравнителен анализ на медийното отразяване на 

европейските теми в България и Великобритания в периода февруари – юни 

2014 г.) е предложена дефиниция на процеса на периферизация като обратен 

на европеизацията. 

Очертавайки теоретичната рамка, в която се вписва това изследване, 

навлизаме на територията на няколко научни полета – на европейските 

изследвания, политическите науки, социологията, медиите и комуникацията. 

Това предполага използването на интердисциплинен подход, макар и с висока 

степен на избирателност и съсредоточаване върху тези теории, школи и 

подходи, които най-пряко съдействат за създаването на едновременно 

достатъчно широка и все пак, пределно фокусирана рамка, в която се 

разполага изследването. Сред основните теории на европейската интеграция, 

представени в Първата глава, откроихме федерализма, неофункционализма и 

либералния интерговерментализъм. Съществено внимание отделяме на 

социалния конструктивизъм, в чиято парадигма се вписва настоящото 

изследване. В конструктивистката перспектива, европейската интеграция в 

сърцевината си е процес на изграждане на общност, на базата на споделени 

идеи, колективна идентичност, общи убеждения и смислови структури. 

Именно през призмата на конструирането на реалността разглеждаме ролята 

на медиите – едновременно среда и агенти на социалното 

конструиране.  Избрахме да представим основните теории паралелно с 

историческото развитие на интеграционния процес. Този подход е повлиян от 

идеята за взаимно влияние на теорията и практиката в европейската 

http://www.medialog-bg.com/


 Диалози за медиите   Ралица Ковачева. Център и периферия  

на европеизираните публични сфери 

с. 48-67 

 

 
52 

Медиалог/ Medialog, бр. 3/2018 

ISSN 2535-0846  www.medialog-bg.com 

интеграция, по Антие Винер и Томас Диез (Wiener and Diez, 2009), което ясно 

се демонстрира в хода на изложението. 

Както показва и самото заглавие, понятията „център“ и „периферия“ играят 

важна роля в анализа, затова са изчерпателно дефинирани и представени от 

историческа и теоретична перспектива. Изхождайки от определенията на 

Имануел Уолърстийн за център и периферия в световната икономическа 

система, въвеждаме понятието за диференцирана интеграция, така, както е 

разбирана и прилагана в процеса на европейската интеграция. Изчерпателно 

се спираме на политическите аргументи в подкрепа на диференцираната 

интеграция, както и на капаните, които този метод крие – политически, 

правни, институционални. От интерес за настоящото изследване е гледната 

точка на новите държави-членки, за които диференцираната интеграция е по-

скоро капан, отколкото възможност. В резултат на представените 

исторически развития, теоретични подходи и ключови понятия, е 

формулирана основната работна хипотеза на изследването – че по аналогия с 

понятията за център и периферия в ЕС, можем да говорим и за център и 

периферия на европейските публични сфери и съответно – за процес на 

периферизация, обратен на процеса на европеизация. Предложена е работна 

дефиниция на процеса на периферизация, която онагледяваме с данните от 

емпиричното изследване в Четвърта глава. 

Тъй като настоящото изследване беше направено в сложен за ЕС период 

(Съюзът преживя най-тежката финансова криза в историята си, която се 

превърна в дългова, икономическа, институционална и в крайна сметка, в 

криза на легитимността), то представя накратко някои от дълбоките рефоми, 

предприети в отговор на кризата, в контекста на политическите дебати за 

„повече Европа“ или „по-малко Европа”, визиите за федерация от национални 

държави и политически съюз, нарастващия евроскептицизъм и 

разочарованието на гражданите от Съюза. На отношенията между ЕС и 

неговите граждани е отделено специално място, като са представени 

http://www.medialog-bg.com/


 Диалози за медиите   Ралица Ковачева. Център и периферия  

на европеизираните публични сфери 

с. 48-67 

 

 
53 

Медиалог/ Medialog, бр. 3/2018 

ISSN 2535-0846  www.medialog-bg.com 

социологически данни и тезата за демократичен и/или легитимационен 

дефицит на ЕС. 

Втората глава е посветена на концепцията за европейската публична сфера и 

съвременния подход в научните изследвания по темата – процеса на 

европеизация на националните публични сфери. Изхождайки от класическия 

исторически модел на буржоазната публична сфера на Юрген Хабермас и 

разширявайки предизвикателствата от гледна точка на 

транснационализацията на публичните сфери в съвременния свят, 

представяме концепцията за европейската публична сфера в светлината на 

различните изследователски подходи към нея, като се съсредоточаваме върху 

процеса на европеизация на публичните сфери. За да онагледим тази 

приложимост и за да покажем инструментариума на този подход в действие, 

представяме три мащабни изследвания на процеса на европеизация, чиито 

изводи използваме за сравнение с изводите, до които достигаме чрез 

емпиричното изследване, осъществено за целите на настоящия труд. 

За да бъде картината по-пълна, за кратко се спираме и на институционалните 

опити на ЕС да насърчи създаването на европейска публична сфера – в 

исторически план до съвременността. Това е необходимо, за да покажем, от 

една страна, взаимното влияние на теорията и практиката по този въпрос, а от 

друга, за да установим по още един начин, че процесът на европеизация не 

означава и не би могъл да означава непременнно подкрепа и безусловно 

одобрение на процеса на европейска интеграция в цялост или в конкретните 

му проявления. 

Третата глава е посветена на медиите и ролята им в европеизираните 

публични сфери. Разгледани са политическите и социализиращите функции 

на медиите в условията на транснационализация на публичните сфери и 

конкретно – по отношение на процеса на европеизация на публичните сфери. 

Откроени са основните критики към работата на медиите по европейски теми 

и предизвикателствата, пред които медиите са изправени. Представени са 
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някои медийни теории, които имат отношение към настоящото изследване, 

тъй като изясняват начина, по който медиите изпълняват или не функциите 

си в европеизираните публични сфери. Чрез теорията на информационните 

ценности изясняваме процеса на селекция, чрез който медиите подбират кои 

събития стават новини. Теорията за определянето на дневния ред ни обяснява 

как медиите формират своя дневен ред на събитията и как влияят върху 

политическия и обществения дневен ред. Фреймингът, на свой ред, ни показва 

как медиите представят събитията като селектират едни качества за сметка на 

други и по този начин изразяват оценки и внушават отношение. 

Накратко се спираме и върху въпроса как членството в ЕС се отразява върху 

медиите, от гледна точка на съществуващата европейска регулация в 

медийния сектор и опитите за насърчаване на саморегулацията, плурализма, 

общите стандарти и добри практики. Представяме и изследвания, посветени 

на въпроса дали можем да говорим за „европейска журналистика“ на базата 

на споделена журналистическа култура. В този контекст разглеждаме и някои 

налични данни за България, които допринасят за изграждането на по-пълна 

картина и обясняват в частност получените чрез емпиричното изследване 

резултати. 

Четвъртата глава представя емпиричното изследване, проведено от автора за 

целите на дисертацията, на тема „Сравнителен анализ на медийното 

отразяване на европейските теми в България и Великобритания (февруари – 

юни 2014 г.). Изследването обхваща осем медии – четири български и четири 

британски (24chasa.bg, Trud.bg, Segabg.com. Dnevnik.bg, The Telegraph, The 

Guardian, The Independent, Mail Online). В резултат на ежедневно наблюдение 

на осемте издания в продължение на пет месеца са регистрирани 3356 

информационни единици. 

Изборът именно на Великобритания като обект на сравнението 

аргументираме с факта, че независимо от статута си на „особен случай“ по 

отношение на европеизацията на публичните сфери, страната е част от 
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дискурсивно влиятелното ядро от държави в ЕС (както показва изследването 

на Р. Копманс и П. Стейтъм) ) (Koopmans and Statham, 2009). В този смисъл, 

ако ще мерим къде спрямо „центъра“ се намира България, няма нищо по-

логично от това да поставим именно Великобритания като център, спрямо 

който да търсим собствената си степен на отдалеченост. Изследването цели 

на базата на теоретични заключения и анализ на медийната картина да 

направи заключение за процесите на европеизация (или периферизация) на 

българската публична сфера. 

В сърцевината на това изследване стои допускането, че по аналогия с 

диференцирана европейска интеграция, която се очертава като основен модус 

на функционирането на ЕС, по отношение на европеизацията на публичните 

сфери можем да говорим за сходен процес на диференцирана европеизация – 

европеизация на две (или повече) скорости и оформяне на център и периферия 

в европеизираните публични сфери. От представените теоретични аргументи 

става ясно, че е налице различна степен на европеизация на и във 

националните публични сфери. Нещо повече – в това отношение, подобно на 

икономиката и политиката, също се открояват „силни“ и „слаби“ държави. 

Като използваме израза на Р. Копманс и П. Стейтъм за дискурсивно 

влиятелното ядро от държави и европейски сили от „втори ред“ (Koopmans 

and Statham, 2009), може да очертаем следния хипотетичен модел на 

европеизация на няколко скорости: 

Дискурсивно ядро: (про)активно, определящо дневния ред, налагащо 

послания (образи, модели, рамки), със силен глас и влияние върху процеса на 

взимане на решения. На база на цитираните изследвания - това са Германия, 

Франция, Великобритания. 

Дискурсивна полупериферия (европейски сили от „втори ред“ по Р. Копманс 

и П. Стейтъм) (Koopmans and Statham, 2009): На база на цитираните 

изследвания това са като цяло старите държавни-членки, както и Полша. 
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Дискурсивна периферия: пасивна (реактивна), възприемаща дневния ред, 

„копираща“ послания (образи, модели, рамки), тиха и без възможност за 

влияние върху процеса на взимане на решения. Трудно е да определим кои 

държави влизат в тази група на базата само на цитираните изследвания, а 

както отбелязва Томас Рисе, все още има малко данни за новите страни-

членки от Централна и Източна Европа (Risse, 2009). Именно в тази посока 

настоящото изследване има абмицията да допринесе, макар и твърде скромно, 

като се ограничи с някои наблюдения за българската публична сфера. 

Ако приемем, че процесът на европеизация на публичните сфери води ако не 

до включване в ядрото от дискурсивно влиятелни страни, поне до 

приближаване към него, можем да определим обратния процес – на 

отдалечаването от ядрото в резултат на намаляващо или липсващо 

дискурсивно влияние като процес на периферизация. Конкретните му 

проявления ще онагледим чрез резултатите от проведеното емпирично 

изследване. 

Причините да се направи сравнително изследване на медии именно от 

Великобритания и България се коренят в представената хипотеза за 

съществуване на дискурсивно влиятелно ядро и периферия в европеизираните 

публични сфери. Настоящото изследване не е първият опит за подобно 

сравнение – в статията си „Съпоставителен прочит на международните 

новини в британските и българските вестници“ М. Нейкова показва не само, 

че подобно сравнение е възможно, но е и необходимо (Нейкова, 2006). 

Изследването обхваща осем медии – четири български и четири британски 

онлайн издания (24chasa.bg, Trud.bg, Segabg.com. Dnevnik.bg, The Telegraph, 

The Guardian, The Independent, Mail Online). В резултат на ежедневно 

наблюдение на осемте издания в продължение на пет месеца (февруари – юни 

2014 г.) са регистрирани 3356 информационни единици. Обект на внимание 

са публикации както на информационно, така и на и аналитично равнище, 

свързани с Европейския съюз тематично и съдържателно (т.е. където ЕС не 
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просто е споменат, а е обект на внимание или субект на действие). В този 

смисъл, под „европейски теми“ разбираме както теми, директно отнасящи се 

до ЕС и българското членство в него, така и по-широк кръг теми от различни 

области, в които обаче ЕС играе роля или България има отношение в 

качеството си на член на ЕС. 

На информационно равнище, в чисто количествено отношение (като брой и 

размер на публикациите), отразяването на европейски теми в българските и 

британските медии за целия период на изследването е привидно е сравнимо. 

По-задълбоченият поглед обаче показва, че в британски медии темата 

Еврочленство присъства устойчиво сред водещите теми през целия 

наблюдаван период, наред с Евроинституции и евроинтеграция.  В 

българските медии темата Еврочленство почти отсъства, за сметка на пълната 

доминация на темата Евроизбори (Фиг. 1). 

 

 

Фиг. 1 
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Както в британските, така и в българските медии доминират националните 

политици и институции. В Segabg.com и Dnevnik.bg имаме доста равномерно 

представяне на национални, европейски и чуждестранни актьори и 

говорители, но в изданията на 24chasa.bg и Trud.bg се забелязва 

непропорционално голямо присъствие – 70,2% на националните актьори 

(Фиг. 2). 

  

 

Фиг. 2 

 

Данните показват, че в двете издания този процент се дължи на почти пълната 

доминация на една определена политическа партия – Българската 

социалистическа партия, БСП. Огромният брой регистрирани публикации в 

Trud.bg и 24chasa.bg по време на кампанията са отразяване на предизборни 

мероприятия основно на БСП. Това са материали с ниска информационна 

стойност, които често не са обозначени като платени съобщения, нито е 

упоменат източникът на информация. Внимателното проследяване на 
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източниците показва голям процент прессъобщения и нещо повече – 

информации без посочен източник, които всъщност са прессъобщения от 

партийните пресцентрове, но това не е изрично указано. Тези резултати се 

потвърждават и от мониторинга, извършен от две неправителствени 

организации – Института за развитие на публичната среда (ИРПС) и 

Гражданската инициатива за свободни и демократични избори (ГИСДИ). 

По този начин доказахме, че читателят е получил съдържание, което не е 

изрично разграничено от общия информационен поток, не винаги е указано 

като платено и в много случаи е без посочен източник (т.е. представено е като 

редакционно). В резултат, аудиторията на двете медии е получила силно 

изкривена картина на кампанията, включително на европейските теми (като 

подбор) и на мненията по тях – това са темите, които представителите на 

Българската социалистическа партия са избрали да откроят и техните 

послания към избирателите. 

Що се отнася до Segabg.com и Dnevnik.bg, там имаме различно обяснение за 

доброто присъствие на европейските политици и политици от други държави-

членки. И двете издания разчитат предимно на чуждестранни медии и 

агенции и отразяват новините за ЕС по-скоро като класически международни 

новини. 

Това, което най-напред прави впечатление по отношение на коментарно-

аналитичното равнище, е драматично малкото аналитични материали в 

българските медии за целия период на изследването, в сравнение с тези в 

качествения британски печат (Фиг. 3). 

http://www.medialog-bg.com/


 Диалози за медиите   Ралица Ковачева. Център и периферия  

на европеизираните публични сфери 

с. 48-67 

 

 
60 

Медиалог/ Medialog, бр. 3/2018 

ISSN 2535-0846  www.medialog-bg.com 

 

В това отношение, българските медии по-скоро приличат на таблоида Mail 

Online, отколкото на представителите на качествената преса. При това, ако 

сравним месеците февруари и юни с месеците април и май, когато тече самата 

предизборна кампания, ще установим, че аналитични материали почти 

липсват в периода извън кампанията (Фиг. 4). 
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Фиг. 4 

При Trud.bg и 24chasa.bg формалното нарастване на броя аналитични 

материали се дължи отново, както и на информационно равнище, на 

платеното отразяване на кампанията – в случая става дума за интервюта с 

политически лидери и кандидати за евродепутати. Затова тези материали са 

изключени от анализа. 

В наблюдаваните британски медии темата Еврочленство категорично 

доминира в периода преди началото на кампанията: The Telegraph 44,2%, The 

Guardian 32,4%, The Independent 36,1%, Mail Online 60%. Другите теми, по 

които изданията са посветили най-много аналитични материали, са: The 

Telegraph – Евроинтеграция, европейски институции 23,1%, The Guardian – 

Имиграция, бежанци 18,9%, The Independent Евроизбори 36,1%, Mail Online – 

Имиграция, бежанци и Евроизбори – по 20%. 

Британските медии не просто отразяват политическите дебати, свързани с 

европейското членство на страната и бъдещето на ЕС, но и участват в тези 

дебати, като заявяват ясни, различими позиции (чрез редакционните 
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коментари), дават думата на различни (собствени и външни) автори да 

изразяват противоречиви мнения и в крайна сметка, съвместно, формулират 

и отстояват националния интерес. 

В българските медии, освен малкото количество аналитични материали, 

прави впечатление, че малка част от тях са дело на журналисти от самите 

медии. Голяма част от коментарите и анализите са критични към ниското 

равнище на кампанията, но критицизмът им е насочен основно към 

политическите сили. Доколкото разполагаме с данни за анализ, може да 

обобщим рамките, в които се позиционира представянето на ЕС в различните 

медии, по следния начин: 

24chasa.bg: еврофондове, доходи/стандарт на живот, икономика; 

Trud.bg: ЕС като остъстващ – както в кампанията, така и в различни сфери от 

живота, когато анализът за България се прави в сравнителна перспектива с ЕС 

като цяло или с другите държави-членки. 

Segabg.com: ЕС като коректив на българските национални власти; 

либерално/пазарно vs. социално; 

Dnevnik.bg: ЕС като (единствена) алтернатива на Русия. 

Въпреки оскъдния материал, все пак направихме опит да определим 

отношението към ЕС на базата на публикациите на аналитично равнище в 

изследваните български медии. Преобладаващото отношение към ЕС е 

неутрално – между 53 и 60% от публикациите в различните медии, като една 

от причините за това е, че ЕС просто не е основен обект на анализ, а често 

само контекст или фон, на който се развива действието. 

Що се отнася до разпределението на публикациите, според наличието на 

отношение към тезата „повече/по-малко Европа”, в българските медии почти 

отсъства каквото и да било отношение. За сравнение, в британските медии, 

очаквано, тезата „повече Европа” почти не присъства, с изключение до 

известна степен на The Guardian (в 9,2% от публикациите). За сметка на това, 

тезата „по-малко Европа/реформа на ЕС“ е силно застъпена, особено в The 
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Telegraph (36,7% от публикациите) и Mail Online 28%, но присъства и в като 

цяло положително настроените към ЕС The Guardian и The Independent – 

съответно 16% и 15,1% от публикациите. Макар и по-рядко, в The Telegraph 

иMail Online се среща и тезата за излизане от ЕС (14,4% и 10,5%). 

В резултат на изследването, можем да направим следните изводи за работата 

на българските медии по европейски теми: 

Присъствието на европейски теми в българските медии е по-скоро 

привидност, отколкото реалност. На информационно равнище през целия 

период доминира темата Евроизбори, която съдържа най-вече съобщения за 

предизборни партийни събития, изказвания на партийни представители, 

новини около подреждането на листите и други, по-скоро организационни, 

отколкото съдържателни подробности около изборите. Темите за българското 

членство в ЕС, дебатите около бъдещето на европейската интеграция, 

институционалните реформи, избора на председател на ЕК и пр. почти 

отсъстват или са просто бегло споменати. За българските медии евроизборите 

са терен за битка между българските политически сили и отговор на 

българските вътрешнополитически въпросителни. 

Налице е очевиден дисбаланс в представянето на различните политически 

партии в различните медии. Най-сериозни отклонения наблюдаваме в онлайн 

изданията на вестниците „24 часа“ и „Труд“, където имаме свръхпредставяне 

на Българската социалистическа партия (БСП), в сравнение с останалите 

партии. Изследването доказа по категоричен начин, че голяма част от тези 

материали са с източник прессъобщения от партийните пресцентрове, но това 

не е изрично указано. Практиката да се указва платеното съдържание не е 

последователна. В този смисъл, читателят е получил чуждо съдържание, 

което е представено редакционно. Нещо повече – читателите на тези издания 

са получили една силно ограничена представа за Европа (ЕС), рамкирана 

според политическия дискурс на социалистите – ЕС („Брюксел“) диктува и 

България трябва да му се противопостави; ЕС (център) третира България като 
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периферия; Европа е „дясна“ (несправедлива, пазарна) и трябва да стане 

„лява“ (справедлива, социална); „Европа на чиновниците“ трябва да стане 

„Европа на хората“. Това ясно показва, че в българската публична сфера 

европейските теми присъстват само доколкото са част от политическия 

дискурс, при това – в зависимост от това коя политическа сила е на власт и 

какви са отношенията на тази политическа сила с конкретни медии. 

На аналитично равнище наблюдаваме очевидна липса на материали в 

българските медии, в сравнение с качествения британски печат. При това, ако 

сравним месеците февруари и юни с месеците април и май, когато тече самата 

предизборна кампания, ще установим, че аналитични материали почти 

липсват в периода извън кампанията. Британските медии поставят темите за 

бъдещето на ЕС и британското членство в него във фокуса на вниманието – 

те коментират, полемизират, заемат позиции. Независимо от разнообразието 

от мнения, които откриваме в различните издания, всяко от тях има ясно 

различима позиция, която отстоява и аргументира. 

Подобен анализ изобщо няма как да бъде направен въз основа на данните, 

получени от изследването, за аналитичните публикации в българските медии. 

Доколкото ги има, незначителна част от тях поставя директно въпросите за 

бъдещето на ЕС и българското членство в него. В общия случай ЕС е просто 

фон, контекст, в който се разиграват български политически драми, случват 

се български проблеми, поставят се български дилеми. Ако може да се говори 

за някакви рамки, в които се разполагат медийните публикации, те са в 

диапазона от „ЕС дава пари“ до „ЕС не ни зачита“, а образът на Съюза е на 

външна сила, която дава или отнема, налага или изисква нещо от България; 

отсъства елементът на съ-участието на България в процеса на взимане на 

решения в ЕС. 

Тези изводи обясняват и преобладаващото неутрално отношение към ЕС в 

между 53 и 60% от публикациите в отделните медии и липсата на отношение 
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към някоя от тезите „повече Европа”, „по-малко Европа /реформа на ЕС“ или 

„Без/извън ЕС“. 

Освен на съдържателно равнище, трябва да оценим и европеизацията (или не) 

на изследваните медии като прилагане (или неприлагане) на европейските 

медийни правила и практики: конкретно влиянието на платеното отразяване 

на партийните кампании върху редакционното съдържание, не винаги и не 

отчетливото обозначаване на платеното съдържание и по-общо, проблемите 

със собствеността на медиите, редакционната независимост, 

саморегулацията. На тази база имаме основания да предполагаме процес на 

периферизация в българската публична сфера. 

Ако се позовем на дефиницията за периферизация, въведена от нас, това е 

процес на отдалечаването от „ядрото“ в резултат на намаляващо или 

липсващо дискурсивно влияние. Можем да го опишем като обратен на 

процеса на европеизация по следните показатели: 

 Слаба видимост на европейските теми (като количество, но най-вече като 

качество на информацията); 

 Ниска степен на представеност на европейския дневен ред (обсъждани теми и 

проблеми); 

 Висока степен на представеност на националните институционални 

говорители, в чийто политически изказвания европейските теми отсъстват 

или присъстват плакатно. Европейските представители са представени 

неравнопоставено спрямо националните. Граждански актьори почти липсват; 

 Ниско ниво на вътрешен плурализъм (представеност на множество различни 

перспективи, мнения, позиции, в т.ч. редакционни в отделните медии); 

 Отсъствие на европейска перспектива – в смисъла на Т. Рисе това означава, че 

въпросите се поставят като засягащи „нас като общност от европейци“, а не 

отделни държави-членки или други обособени групи; 

 Неприлагане на европейските медийни правила и добри практики: влиянието 

на платеното отразяване на партийните кампании върху редакционното 
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съдържание, невинаги и неотчетливото обозначаване на платеното 

съдържание и по-общо, проблемите със собствеността на медиите, 

редакционната независимост, саморегулацията. 

Въз основа на тези изводи можем да отговорим на въпроса защо въпреки 

високото си доверие в ЕС, българските граждани са сред нациите, които най-

малко се чувстват европейци и най-малко имат усещането, че гласът им е чут 

в ЕС. Без медии, които да осигуряват обективна информация и честни мнения 

по европейските теми, да предлагат възможност за публично обсъждане на 

българското участие в процесите на взимане на решения в ЕС и да правят 

връзки между българския и европейския дневен ред, няма откъде гражданите 

да чуят „българския глас“ в ЕС. В същото време, по образа на ЕС в медиите 

съдим за важността, която му се придава и от самата държава. 

Завършването на дисертационния труд съвпадна с провеждането на 

референдума за членството на Великобритания в ЕС, на който мнозинството 

от гражданите гласуваха страната да напусне Съюза. А в момента на 

публикуването на книгата текат мудни и трудни преговори между ЕС и 

Великобритания, които да договорят основните правила на излизането на 

Лондон от Съюза. Този развой на събитията прави, от една страна, темата на 

книгата актуална и навременна, а от друга – дава нов контекст за прочит на 

резултатите от изследването. Някои от направените наблюдения, 

включително представените емпирични данни, могат да послужат за 

обяснение (и дори за предвиждане) на резултата от референдума. В същото 

време, заради референдума и последиците от него Великобритания продължи, 

както доказва и настоящото изследване, да бъде сред дискурсивно 

влиятелните държави в Съюза, да определя дневния му ред и тона на 

публичните дебати. 
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ДОСТЪПЪТ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ДО ПРОГРАМИТЕ НА 

АУДИОВИЗУАЛНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА МЕДИЙНИ УСЛУГИ - 

ЗАДЪЛЖЕНИЕ И ДЕМОКРАТИЧНА ЦЕННОСТ 

ДИЛЯНА КИРКОВСКА 

 

ACCESS TO THE PROGRAMMES OF THE AUDIOVISUAL MEDIA SERVICES 

PROVIDERS BY THE VISUALLY AND HEARING IMPAIRED PERSONS – 

OBLIGATION AND VALUE OF THE DEMOCRATIC SOCIETY 

 

DILIANA KIRKOVSKA 

 

Резюме: Аудиовизулните медийни услуги изпълняват 

информационна, образователна, социална, културна функции, и 

затова е важно да бъдат естествено достъпни по лесен начин, без 

допълнително заплащане, за хората със зрителни или слухови 

дефицити. Телевизионните доставчици следва да спазват 

задължението за осигуряване на достъп до програмите си чрез 

различни способи - жестомимичен превод - особено в 

информационни територии; използване на скролове и ленти с 

новинарски акценти като алтернативен способ на жестомимичния 

превод; наличие на аудиосубтитри и аудиоописание. Неизползван все 

още подход за достъп до програмите на медийните доставчици е 

опцията субтитри на цифровите мултиплекси. Тези законови 

изисквания са добре разписани като задължения в българското 

законодателство, но практиката трябва да догони регламентацията и 

медиите трябва да го осъзнаят като ценност на демократичното 

общество.  
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Ключови думи: достъп, телевизионни програми, хора със зрителни 

и слухови дефицити, българско законодателство, изисквания, 

демократична ценност. 

 

Summary: Audiovisual media services providers play informational, 

educational, social, cultural roles and therefore it is of extreme importance 

all parts of their programmes to be easy of reach for every consumer. At 

high level that is to be obligatory for people with specific difficulties of 

usage of the media, such as the visually and hearing impaired persons/blind 

or deaf –TV media content should be naturally accessible via various tools 

and no extra charge. At high extend the legislation in Bulgaria is 

appropriate and well prescribed but in practice that presentation is out of 

time and humiliatingly small in quantity and access tools. 

The media providers should deliver to that specific part of the audience 

full access to their programmes by using different approaches – the sign-

language translation, audiodescriptions and audiosubtitles, subtitles in 

multiplex platforms, as well as news scrolls as an alternative tool. That is 

a mark of the democratic society – not to exclude that part of the public 

but on the contrary – the visually and hearing impaired persons should get 

media content at ease anytime and anywhere. 

 

Keywords: access to audiovisual media, visually and hearing impaired 

persons, subtitles, audiodescriptions, audiosubtitles, sign-language 

translation, democratic value. 

 

Настоящият текст аргументирано ще докаже, че медийната практика и 

телевизионната реалност изостават от законодателството. В България често 

се случва практиката да изпреварва правото, законовите норми да догонват 

развитието на обществените отношения. В следващите редове ще бъдат 

посочени мотиви и доказателства, че защита на правата на хората със 
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зрителни и слухови увреждания – това са увреждания и дефицити, относими 

към възприемането и равния достъп до аудиовизуално медийно съдържание, 

е добре уредена и гарантирана на законодателно ниво, но не се осъществява 

на практика. А да осигуриш равни права на достъп до информация и 

интерпретации, до забавление и култура в аудиовизуалното съдържание на 

хората със специфични потребности, така че те да не усещат различия с 

останалите, е признак за нормално функциониращо демократично общество. 

В годишния доклад на Фондация „Медийна демокрация” за Мониторинга на 

медийния плурализъм: България 2016, при измерването на инидикаторите за 

социално включване, се констатира, че в зоната на социалното включване и 

приобщаване изследването регистрира значителни рискове (Спасов, 

Огнянова, Даскалова, 2016)1.  

Достъпът до медии за хора с увреждания е със среден риск /63%/. Политиките 

в тази област са слабо развити, съответните мерки не са достатъчно 

ефективни. Въпреки че доставчиците на медийни услуги са насърчавани от 

закона да предоставят достъпно съдържание за хора с увреждания, в страната 

все още не са въведени аудио описания за слепи хора, а аудиовизуалното 

съдържание, пригодено за хора с увреден слух, е твърде оскъдно. Единствено 

обществената БНТ редовно предлага ограничено съдържание за хора със 

слухови увреждания. 

В заключителната част на доклада се отправят препоръки в сферата на 

социалното приобщаване и включване - стартиране в рамките на мрежата на 

БНТ на специален канал, посветен на култура, както и увеличаване на 

медийното съдържание за хора с увреждания, с цел да се подобри 

представянето на различни български малцинства и социални групи. 

                                                           
1 Индикаторите за социално включване разглеждат достъпа до медии от страна на различни 

групи в обществото. Индикаторите оценяват политиките и регулаторните гаранции по 

отношение на общностните медии, както и във връзка с достъпа до медии на малцинства, 

регионални и местни общности, жени и хора с увреждания. От значение за качеството на 

медийния плурализъм е и състоянието на медийната грамотност. 

http://www.fmd.bg/?page_id=21 
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В България осигуряването на равен достъп до аудиовизуално медийно 

съдържание на всички граждани в страната не е припознато все още като 

демократична ценност от основните търговски политематични/мейнстрийм 

традиционни медии. А в голяма степен и от обществените доставчици на 

медийни услуги, които са не само призвани, но и задължени към хората със 

специфични потребности – в случая със слухови и зрителни увреждания. 

Относими към темата за осигуряване на равноправен достъп до програмното 

съдържание на телевизионните доставчици са хора със зрителни 

увреждания/или с намалено зрение, както и хора със слухови увреждания/или 

с намален слух. 

Хора с различни видове двигателни увреждания биха могли да потребяват 

телевизионните програми и аудиовизуално съдържание от различни 

устройства, тъй като само слуховите и зрителни дефицити и са свързани със 

сензорни/сетивни възприятия. 

За целите на настоящия текст понятията „хора с увреждания,” „хора със 

специфични потребности/увреждания”, „хора със сензорни увреждания”, 

„хора с функционални ограничения” и „хора в неравностойно социално 

положение” ще бъдат използвани като синонимни. 

Законодателната рамка както на европейско, така и на национално ниво е 

добре уредена, гарантира равни права на всички потребители на 

съдържанието на традиционните аудиовизуални медии до създаваните и 

предоставяни за разпространение елементи на програмите. 

  

ЗАКОНОВА РАМКА 

Конвенция на Организацията на обединените нации за правата на хората 

с увреждания 

На 5-ти януари 2011 г. Европейският съюз /ЕС/ ратифицира Конвенцията на 

Организацията на обединените нации /ООН/ за правата на хората с 

увреждания (по-нататък Конвенцията). Вследствие на официалното 
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ратифициране Европейският съюз за първи път става страна по договор за 

правата на човека. 

Целта на конвенцията е да гарантира, че хората с увреждания могат да 

упражняват правата си в условията на равнопоставеност с всички останали 

граждани, да насърчава, защитава и гарантира пълноценното и равноправно 

упражняване на всички права на човека и основни свободи, да способства за 

зачитане на вътрешно присъщото им човешко достойнство. Това е първият 

всеобхватен договор за правата на човека, който се ратифицира от ЕС като 

единно цяло. Конвенцията е подписана от всички 27 държави-членки на ЕС и 

ратифицирана от 16 от тях. 

Европейският съюз става 97-ата страна по този договор. Конвенцията 

определя минимални норми, които имат за цел да гарантират на хората с 

увреждания пълен набор от граждански, политически, социални и 

икономически права, както и да защитават тези права. Тя отразява по-

обширния ангажимент на ЕС за изграждане до 2020 г. на Европа без бариери 

за близо 80 милиона лица с увреждания в ЕС, както е посочено в Стратегията 

на Европейската комисия за хората с увреждания (Европейска комисия, 2010). 

Съгласно Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания в 

категорията на хората с увреждания се включват лица с трайна физическа, 

психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при 

взаимодействие с обкръжаващата ги среда би могла да възпрепятства тяхното 

пълноценно и ефективно участие в обществото равноправно с останалите. 

Достъпност означава недопускането на пречки при използването на 

обичайните продукти и услуги или премахването на съществуващите пречки. 

Благодарение на достъпността продуктите и услугите могат да бъдат 

възприемани, използвани и разбирани от хората с функционални 

ограничения, включително от хората с увреждания, на равни начала с 

останалите граждани. 

Конвенцията въвежда основни определения за комуникация, език, разумни 

улеснения, дискриминация по признак увреждане и др. базисни термини. 
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Комуникацията  включва всякакви езици, зрително представяне на текст, 

Брайлова азбука, тактилна комуникация, уголемени шрифтове, достъпни 

мултимедии, както и всякакви писмени, звукови, опростен език, дикторски, 

допълващи и алтернативни способи, средства и форми на комуникация, 

включително достъпни информационни и съобщителни технологии. В 

понятието „език" се включват говоримите и знакови езици, както и всякакви 

други форми на неговорим език2. 

Чл.3 на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания рамкира 

общите принципи – зачитане на вътрешно присъщото достойнство, на 

самостоятелността на индивида, включително свободата на личен избор и 

неговата независимост; забрана за дискриминация;  пълноценно и ефективно 

участие и включване в обществото; уважение към различията и приемане на 

хората с увреждания като част от човешкото многообразие и човешкия род; 

равни възможности; достъпност; равноправие между мъжа и 

жената;  зачитане на развиващите се способности на децата с увреждания, 

зачитане на правото на децата с увреждания да запазят своята идентичност. 

Конвенцията е приета от Общото събрание на ООН на 13 декември 2006 г., а 

влиза в сила от 3 май 2008 г. 

                                                           
2 В Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания са дефинирани 

още: „Дискриминация по признак на увреждане“ означава всякакво правене на разлика, 

всякакви ограничения или изключения, основаващи се на увреждане, имащи за цел или 

последица нарушаване или отменяне на зачитането, признаването или равноправното 

упражняване на всички права на човека и основни свободи в политическата, икономическата, 

социалната, културната, гражданската или всяка друга област. Това включва всякакви форми 

на дискриминация, включително отказ за предоставяне на разумни улеснения. 

„Разумни улеснения“ означава всякакви необходими и подходящи модификации и 

приспособления, които не водят до непропорционално или неоправдано обременяване на 

околните, когато такива са необходими във всеки конкретен случай, за да се осигури на 

човека с увреждане признаването или упражняването на всички права и основни свободи 

наравно с всички останали. 

„Универсален дизайн“ означава дизайн на изделия, жизнена среда, програми и услуги, които 

да се ползват в максимална степен от всички хора, без да се налага тяхното адаптиране или 

специализиран дизайн. Понятието „универсален дизайн“ не изключва наличието на 

спомагателн уреди и пособия за определени групи лица с увреждания, когато това се налага. 
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Отношение към средствата за масова комуникация и правата на хората 

с увреждания имат основно три члена на Конвенцията – чл. 21, чл. 9 и чл. 

29. 

На първо място безспорно е чл. 21 от Конвенцията. Съгласно него държавите-

страни по нея предприемат подходящи мерки за даване възможност на хората 

с увреждания да упражняват правото си на свобода на мнението и 

изразяването, включително свободата да търсят, получават и споделят 

информация и идеи, наравно с всички останали и с всички останали, като 

използват предпочитани от тях форми на комуникация. Това може да се 

осъществява чрез: 

- предоставяне на информация, предназначена за широката общественост, на 

хората с увреждания в достъпен за тях формат и посредством технологии, 

подходящи за различни видове увреждания, своевременно и без 

допълнителни разходи; 

- възприемане и улесняване на използването на езика на знаците, Брайловата 

азбука, допълващи и алтернативни способи на комуникация, както и на 

всякакви други достъпни средства, методи и формати на комуникация, 

предпочитани от хората с увреждания при тяхното официално общуване; 

- приканване на частните лица, предоставящи услуги на населението, 

включително чрез интернет, да предоставят информация и услуги на хора с 

увреждания в достъпен и лесен за ползване формат от хора с увреждания; 

- приканване на средствата за масова комуникация, включително 

доставчиците на информация по интернет, да направят услугите си достъпни 

за хора с увреждания; 

- признаване и спомагане за използването на езици на знаците. 

Следващата относима към медиите норма е чл. 9 на Конвенцията – 

достъпност. 

За да дадат възможност на хората с увреждания да живеят самостоятелно и да 

участват пълноценно във всички аспекти на живота, държавите-страни по 

Конвенцията предприемат подходящи мерки за осигуряване за хората с 
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увреждания на равен достъп до физическата среда на живеене, до транспорта, 

информацията и комуникациите, включително до информационните и 

комуникационните системи и технологии и до всички останали удобства и 

услуги, отворени или предназначени за широката общественост, както в 

градските, така и в селските райони. 

Тези мерки следва да включват идентифициране и премахване на всякакви 

пречки и прегради пред достъпността, като тя е в поне два основни аспекта. 

Първият се отнася до физическата инфраструктура – архитектурна среда, 

сгради, пътища, транспортни и всякакви други открити и закрити 

съоръжения, включително училища, жилищни постройки, здравни заведения 

и работни места. 

Вторият аспект е свързан с информационни, комуникационни и други услуги, 

т. е. до комуникационната инфраструктура, вкл. информационни системи и 

услуги за спешна помощ; с предоставяне на форми за подкрепа като асистенти 

и посредници, в т.ч. водачи, четци, професионални преводачи на езика на 

знаците с оглед улесняване достъпа до сгради и други съоръжения. В 

Конвенцията се насърчава прилагането на други подходящи форми на помощ 

и подкрепа за хора с увреждания с оглед улесняване достъпа им до 

информация; подпомагане достъпа им до нови информационни и 

комуникационни технологии и системи, включително интернет; способстване 

още в ранен етап за проектирането, разработването, производството и 

разпространението на финансово достъпни информационни и 

комуникационни технологии, за да бъдат достъпни за хора с увреждания при 

минимална себестойност. 

Участието в политическия и обществения живот на хората с увреждания 

се гарантира в чл. 29 от Конвенцията. 

Конвенцията гарантира политически права и възможности за тяхното 

упражняване равноправно с всички останали, като се осигурява ефективно и 

пълноценно участие на хората с увреждания в политическия и обществения 

живот наравно с всички останали, пряко или чрез свободно избрани техни 
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представители, правото и възможността на хората с увреждания да избират и 

да бъдат избирани чрез осигуряване на подходящи, достъпни и лесни за 

разбиране и ползване процедури, съоръжения и материали за гласуване; 

защита на правото на хората с увреждания на тайно гласуване в избори и 

референдуми без сплашване и на правото да се кандидатират в избори, да 

заемат ефективно изборни длъжности и да упражняват всички публични 

функции на всякакви равнища на държавното управление, като улесняват 

достъпа им до подпомагащи и нови технологии, където това е подходящо. 

Република България подписва Конвенцията за правата на хората с 

увреждания през 2007 г. Ратифицирана е със закон, приет от 41-ото 

Народно събрание, на 26.01.2012 г..  В сила е от 21.04.2012 г.  

С Решение №  868 от 19 октомври 2012 г. Министерският съвет приема План 

за действие, съдържащ мерки за привеждане от Република България на 

нормативната уредба и политики в областта на хората с увреждания в 

съответствие с разпоредбите на Конвенцията за правата на хората с 

увреждания (2013-2014 г.). Планът очертава конкретни стъпки, определя ясно 

ролята и функциите на отделните държавни органи и заинтересовани страни. 

С Решение № 467 от 25 юни 2015 г. Министерският съвет приема втори План 

за действие на Република България за прилагане на Конвенцията (2015-2020 

г.), който надгражда първия план и определя конкретни мерки за 

продължаващото адаптиране на законодателството в изпълнение на 

изискванията на Конвенцията. Основна цел при прилагане на политиката в 

областта на интеграцията на хората с увреждания е създаване на условия и 

гаранции за равнопоставеност и пълноценно участие на хората с увреждания 

във всички области на обществения живот, както и упражняване на техните 

права чрез осигуряване на социално-икономическа подкрепа на самите хора с 

увреждания и на членовете на техните семейства. 

За изпълнение на целите на Конвенцията е приета и функционира Национална 

стратегия за хората с увреждания 2016-2020, която е резултат от работата на 

Министерството на труда и социалната политика по Плана за действие за 
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прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания 2015–2020. В 

Част  Шеста на Стратегията – Национални цели и приоритети на политиката 

в областта на хората с увреждания, е аспектът, относим към медиите и 

достъпността до програмите им. Приоритет 1 предвижда  осигуряване на 

достъп до архитектурна среда за живеене /сгради, пътища, транспорт, открити 

обществени пространства, и др./, до транспорт и транспортни услуги, но и до 

информация, до информационни и комуникационни услуги, до нови 

технологии и системи, включително и до интернет пространството. Той е 

относим към прилагане регламентите на чл. 9 – Достъпност, и чл. 21 - Свобода 

на изразяване и на мнение, свобода на достъпа до информация от 

Конвенцията за правата на хората с увреждания. 

  

ЗАКОНОВА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНО НИВО 

Закон за интеграция на хора с увреждания 

Законът за интеграция на хора с увреждания (ЗИХУ), в сила от 01.01.2005 г., 

цели създаване на условия и гаранции за равнопоставеност, социална 

интеграция и упражняване на правата на хората с увреждания, подкрепа за 

тях и семействата им и интегриране в работна среда. 

В § 1. на ДП на ЗИХУ са дефинирани „увреждане“ и „човек с увреждане“3.  

В чл. 3 изрично е записано, че не се допуска пряка дискриминация или 

непряка дискриминация по отношение на хората с увреждания4.  

                                                           
3 Увреждане е всяка загуба или нарушаване в анатомичната структура, във физиологията или 

в психиката на даден индивид. 

Човек с трайно увреждане е лице, което в резултат на анатомично, физиологично или 

психическо увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и 

в степен, възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза са 

установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на 

увреждане 50 и над 50 на сто. 
4 „Пряка дискриминация“ е поставяне на лице на основата на увреждане в по-неблагоприятно 

положение в сравнение с друго лице, което е било, е или би могло да бъде поставено в 

сравними сходни обстоятелства; 

„Непряка дискриминация“ е поставяне на лице на основата на увреждане в по-

неблагоприятно положение в сравнение с други лица чрез привидно неутрална разпоредба, 

критерий или практика, освен ако тази разпоредба, критерий или практика е обективно 
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В т.16 се дефинират единствено „лица със затруднения в придвижването“ - 

лица, които имат трайно оформен дефицит на стоежа, придвижването и 

издръжливостта. Няма отделна дефиниция на лица със зрителни и слухови 

увреждания и дефицити. 

В чл. 4 от ЗИХУ са изброени начините, чрез които се осъществява 

интеграцията: медицинска и социална рехабилитация; образование и 

професионално обучение; трудова заетост и професионална реализация; 

достъпна жизнена и архитектурна среда; социални услуги; социално-

икономическа защита; достъпна информация. Определени са пет области за 

интеграция - профилактика и рехабилитация на уврежданията, образование и 

професионална подготовка, трудова заетост, създаване на условия за 

достъпна жизнена и архитектурна среда и социално-икономическа защита. 

Хората с трайни увреждания имат право както на медицинска, така и на 

социална рехабилитация – тук се включва създаването на умения за водене на 

самостоятелен живот чрез рехабилитация на зрението, слуха и говора, 

двигателна рехабилитация, психологична помощ, предоставяне на социални 

услуги и други дейности. 

В чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от ЗИХУ е предвидено, че хората с трайни увреждания 

над 18-годишна възраст имат право на месечна добавка за социална 

интеграция според индивидуалните им потребности съобразно степента на 

намалена работоспособност или вида и степента на увреждането. Добавката е 

диференцирана и представлява парични средства, които допълват 

собствените доходи и са предназначени за покриване на допълнителни 

разходи за транспортни услуги; информационни и телекомуникационни 

услуги; обучение; балнеолечение и рехабилитационни услуги; достъпна 

информация и др. От началото на 2017 г. в чл. 42а. от същия закон е 

предвидено допълнение, че право на месечна добавка съобразно вида на 

                                                           
оправдан/а с оглед на законова цел, несвързана с увреждането, и средствата за постигане на 

целта са подходящи и не надхвърлят необходимото за постигането й. 
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увреждането имат и лица с трайни слухови и/или зрителни увреждания, 

довели до намалена работоспособност 71 и над 71 на сто.  В чл. 44, ал.1 е 

указано, че хората с трайни увреждания, съобразно своите потребности, имат 

право на различни целеви помощи, сред тях и такива за придружители на лица 

с увредено зрение, лица със затруднения в придвижването, лица с 

интелектуални затруднения и лица с психически разстройства, 

интерпретатори-придружители на лица със слепо-глухота и преводачи на 

лица с увреден слух. 

  

Закон за радиото и телевизията 

В чл. 8, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) е записано, че 

доставчиците на аудиовизуални медийни услуги се насърчават да гарантират, 

че техните услуги постепенно стават достъпни за хората с увредено зрение 

или слух. Следващата ал.3 на чл.8 предвижда доставчиците на радиоуслуги 

да се насърчават да предоставят по подходящ начин програми и предавания 

онлайн, достъпни за хората с увредено зрение или слух. 

Няма предвидени санкции в административнонаказателните разпоредби на 

ЗРТ, и в този смисъл е само насърчаване. Тази обща норма е насочена към 

всички доставчици на медийни услуги. 

Що се отнася до националните обществени доставчици - в чл. 6, ал. 3 от 

ЗРТ са предвидени специфични задължения за Българското национално 

радио и Българската национална телевизия – в качеството им на 

национални обществени доставчици на радиоуслуги и на аудиовизуални 

медийни услуги, за спазване правата на хората със сензорни увреждания. Те 

имат задълженията да осигуряват медийни услуги за всички граждани на 

Република България,  да включват предавания, които информират, образоват 

и забавляват – в този аспект не се допускат изключения или дискриминиране; 

да предоставят на гражданите възможност да се запознаят с официалната 

позиция на държавата по важни въпроси на обществения живот; да 

предоставят за разпространение политическа, икономическа, културна, 
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научна, образователна и друга социално значима информация – така е 

гарантирано  правото на всички групи в обществото да получават 

информация, без оглед дали са преобладаващата част или малцинствени. 

БНР и БНТ имат задължението да съдействат за развитието и 

популяризирането на българската култура и българския език, както и на 

културата и езика на гражданите в съответствие с етническата им 

принадлежност; да осигуряват чрез своите медийни услуги достъп до 

националното и европейското културно наследство; да съдействат за 

взаимното разбирателство и толерантността в отношенията между хората. 

БНТ и БНР са задължени да прилагат новите информационни технологии. 

  

Закон за електронните съобщения 

В Закона за електронните съобщения (ЗЕС) – в сила от 2007 г.,  като основен 

нормативен акт, регламентиращ електронните съобщителни услуги, също са 

предвидени норми, които гарантират достъп до медийно съдържание чрез 

технологична инфраструктура. В ЗЕС е транспонирана европейската 

регулаторна рамка за електронни съобщителни мрежи и услуги, и по-

специално Директива 2002/22/ЕО от 7 март 2002 г. на Европейския парламент 

и на Съвета относно универсалната услуга и правата на потребителите във 

връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за 

универсалната услуга). В чл. 7 – „Мерки за крайни ползватели с увреждания”, 

в чл. 23а – „Осигуряване на равностойност на достъпа и избора за крайни 

ползватели с увреждания” и други конкретни разпоредби са 

предвидени специално за осигуряване на достъп на хора с увреждания. 

Осигуряването на възможност на хората с увреждания, вкл. на възрастни хора 

и лица със специфични социални потребности, да извличат максимална полза 

от избора, цената и качеството на електронните съобщения, е залегнало като 

една от основните цели на Закона за електронните съобщения – чл. 4, ал. 1, т. 

1 от ЗЕС. 
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Конкретни разпоредби относно закрилата на лицата с увреждания са 

предвидени в Глава Единадесета - „Универсална услуга”. Съгласно чл. 182, 

ал. 2 от ЗЕС универсалната услуга включва: свързване към фиксирана мрежа 

и фиксирани телефонни услуги; осигуряване на обществени телефонни 

апарати; достъп до обществени телефонни услуги, включително услугите за 

спешни повиквания, телефонен указател и справочни услуги за хора с 

увреждания, подобни на ползваните от другите крайни потребители. В Глава 

четиринадесета „Защита на интересите на крайните потребители” е 

предвидено в общите условия на договора с крайните потребители да се 

посочат и специалните мерки за хора с увреждания (чл. 227, ал.1, т. 6 от ЗЕС). 

Основно място сред подзаконовата нормативна уредба в областта на 

електронните съобщителни услуги, в която са предвидени специални 

разпоредби с оглед защита интересите на лицата с увреждания, заема Наредба 

№ 6 от 13 март 2008 г. за универсалната услуга, по Закона за електронните 

съобщения , издадена от Държавната агенция за информационни технологии 

и съобщения, на основание чл. 182, ал. 3 и във връзка с чл. 193 от ЗЕС. 

В чл. 16 от Раздел VI „Специални мерки за хора с увреждания” на посочената 

наредба са предвидени редица задължения за предприятията, които 

предоставят универсална услуга, с цел осигуряване на равностоен достъп до 

обществени телефонни услуги на хората с увреждания. По-важните такива 

мерки включват: безплатни консултации относно техническите 

характеристики на крайните електронни съобщителни устройства; безплатно 

включване към услугата  „ограничаване на изходящите повиквания”; 

улеснения за потребители, лишени от зрение или с увредено зрение - като 

релефен „PIP” знак на бутон 5 за ориентир на обществените телефони, 

местоположение на чипа или указващ знак за разпознаване посоката за 

поставяне на всяка фонокарта или друг вид карта за електронно разплащане; 

специални телефони и/или телефонни апарати в точки за обществен достъп 

до гласови телефонни услуги за обществено ползване, както и обществени 

телефони с текстова или друг вид връзка за глухи и хора с увреден слух или 
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говор; цени и ценови пакети на универсалната услуга, възможност за 

наблюдение и контрол на разходите чрез средства, подобни на ползваните от 

другите крайни потребители и др. 

В чл. 49, ал. 1-3 от ЗЕС е предвидено също, че Комисията за регулиране на 

съобщенията (КРС) приема нормативни административни актове, с които 

определя реда за осигуряване на достъп до електронни съобщителни услуги 

чрез мрежите за наземно цифрово радиоразпръскване и за осигуряване на 

електронни съобщителни услуги, предназначени за лица със слухови и 

зрителни увреждания. 

Преди приемане на актовете КРС провежда обществено обсъждане и взема 

становище от Съвета за електронни медии (СЕМ). Съветът приема 

становищата в 30-дневен срок от получаване на проектите на актове от 

Комисията. 

Още през 2008 г. Комисията за регулиране на съобщенията е приела 

Правила за реда за осигуряване на достъп до електронни съобщителни 

услуги чрез мрежите за наземно цифрово радиоразпръскване и за 

осигуряване на електронни съобщителни услуги, предназначени за лица 

със слухови и зрителни увреждания чрез тези мрежи.  

Съгласно глава Трета от Правилата предприятията, 

осъществяващи  електронни съобщения, са длъжни да осигурят подходящ 

достъп до предоставяните от тях електронни съобщителни  услуги на лица със 

слухови увреждания, като осигуряват специализирани субтитри и език на 

знаците в излъчваните телевизионни програми, а също и да осигуряват 

подходящ достъп до предоставяните от тях електронни съобщителни услуги 

на лица със зрителни увреждания, чрез аудиоописание и аудиосубтитри при 

излъчване  на телевизионни програми. Предприятията, които осъществят 

обществени електронни съобщения, са задължени да гарантират безплатен 

достъп по подходящ начин на лицата със слухови и зрителни увреждания до 

събитията с важно обществено значение по смисъла на чл. 32, ал. 3 от Закона 

за радиото и телевизията. 
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Предвидени са също специфични задължения относно включване в 

програмите, разпространявани чрез мрежите за наземно цифрово 

радиоразпръскване и предоставяне на достъп до електронни съобщителни 

услуги чрез тези мрежи, за предназначени за лицата със слухови и зрителни 

увреждания – като специализирани субтитри, език на знаците, 

аудиоописание, аудиосубтитри. Те могат да бъдат налагани чрез лицензиите, 

издавани от Съвета за електронни медии (СЕМ), и разрешенията, издавани от 

КРС. 

В лицензиите за доставяне на аудиовизуални медийни услуги чрез мрежи за 

наземно цифрово радиоразпръскване (по-популярни като мултиплекс 

оператори) от 2009 г. до сега, е включено задължение за осигуряване на 

достъп до програмата на лица със слухови и зрителни увреждания, като 

включва специализирани субтитри, език на знаците, аудиоописание, 

аудиосубтитри. 

Посочените съществуващи законови норми и механизми осигуряват 

възможност на хората с увреждания да упражняват правата си, включително 

и на правото на достъп до информация. 

Не на последно място в Декларацията за основните ценности на 

обществените медии Европейският съюз за радио и телевизия е записал 

в принципите универсалност и иновативност следните задължения, 

относими към обществените доставчици на медийни услуги (EBU, What 

is public service media?): 

- Стремим се да достигнем и да предложим нашето съдържание на всички 

кръгове на обществото, без да изключваме никого. До всеки, навсякъде. 

- Дебело подчертаваме важността на споделянето и изразяването на 

плурализма на възгледите и идеите. Искаме да създадем обществено 

пространство, където гражданите ще могат да формират своите мнения и 

идеи. 

- Стремим се към социално включване и сближаване. 
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- Разпространяваме нашето съдържание чрез различни платформи и го 

споделяме по всички възможни начини. Достъпни сме за всички без 

ограничения. 

- Даваме възможност на нашата аудитория и на всеки човек да прояви 

ангажираност и да бъде част от едно демократично общество. 

- Искаме да обогатим медийната среда на страните и регионите, в които 

работим. 

- Стремим се да бъдем движеща сила за иновациите и креативността. 

- Търсим нови формати, нови технологии, нови пътища за връзка с нашата 

аудитория.  

  

ДОСТЪП НА ЛИЦА СЪС СЛУХОВИ И ЗРИТЕЛНИ ДЕФИЦИТИ ДО 

МЕДИЙНО СЪДЪРЖАНИЕ – ПРАКТИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ 

 Българска национална телевизия 

По програма „БНТ 1” на Българската национална телевизия традиционно се 

реализира специализирано предаване за хора с увреден слух, с 

осигурен превод на езика на глухите хора, но то е само веднъж седмично, по 

30 минути. Също така се осигурява жестомимичен превод само на кратката 

емисия новини в 16.00 ч., в делничните дни.  С времевото програмиране и на 

двете се предполага, обаче, че хората в неравностойно положение не работят 

и могат да се информират в такъв ранен часови пояс. 

Не се осигурява жестомимичен превод в други информационни програмни 

територии. Също така няма други алтернативни способи, с които хората с 

увреден слух да имат възможност да възприемат съдържанието. 

Съюзът на глухите в България – като организацията, която защитава правата 

на хората с увреден слух у нас, многократно през годините е изисквала 

Българската национална телевизия да изпълни задълженията си по Закона за 

радиото и телевизията. На 16.07.2015 г. новоизбраният тогава  председател 

Николай Нинов е отправил до Българската национална телевизия поредно 

писмо, в което изразява загриженост за правата на хората с увреден слух и 
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ангажимента на БНТ за излъчване на централните информационни 

предавания, както и на други важни държавни събития, с придружаващи ги 

субтитри. В писмото се казва, че: „...съюзът има изключителната амбиция да 

съдейства с нови подходи и инициативи за подобряване на информираността 

на нашите членове. В тази връзка е и ангажиментът ни за подобряване на 

достъпа до информация, която всекидневно дава на зрителите Българската 

национална телевизия, чрез използването на субтитри. За глужите хора това е 

същинска възможност да разбират и да участват в общестнеия живот на 

страната”5.  

Индивидуална лицензия № ЛРР-01-3-005-01 за доставяне на аудиовизуална 

медийна услуга с наименование „БНТ 1” съдържа задължение за осигуряване 

на достъп до програмата на лица със слухови и зрителни увреждания, като 

включва специализирани субтитри, език на знаците, аудиоописание, 

аудиосубтитри - т. 2.2.4 от Принципи и изисквания за управление на 

дейността. 

С Решение  № РД-05-138 от 23 август 2016 г. Съветът за електронни медии 

е  приел Задължителни указания към БНТ, като се указва на националния 

обществен доставчик на  аудиовизуални услуги да спазва безусловно 

условията на издадената Индивидуална лицензия, като осигурява достъп до 

програмата на лица със слухови и зрителни увреждания, включвайки 

специализирани субтитри, език на знаците, аудиоописание, аудиосубтитри. 

                                                           
5 В Писмо с изх. № 245 от 2015. г. на Съюза на глухите в България се казва още: „И през 

изминали години е представян пред Вас въпросът за излъчване на  централните 

информационни предавания на Българската национална телевизия, както и на други важни 

държавни събития,  с придружаващи ги субтитри. Вашата отзивчивост ни е давала надежда, 

че с внедряването на нова автоматизирана система за излъчване, която е в възможности за 

допълнително внедряване на техника, още през 2014 г., ще бъдат субтитрини най-важните 

предавания с обществен характер по Българската национална телевизия, както и българските 

филми. За съжаление и до днес, това е останало само наша надежда. 

Съюзът на глухите в България е неговото ново ръководство продължава да разчита, че 

Българската национална телевизия, като първа обществена медия, ще изпълни ангажимента 

си да информира по достъпен начин и своите многобройни глухи слушатели.” 

http://www.bg.sgbbg.com/index.php/2017-02-21-08-52-05/2017-02-21-09-05-58 
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СЕМ е определил шестмесечен срок за изпълнение на посочените указания, 

считано от 01.01.2017 г.  

Националните обществени доставчици на медийни услуги Българска 

национална телевизия и Българско национално радио следва да гарантират в 

услугите си пълноценно упражняване на всички права на хората с увреждания 

без дискриминация по признак на увреждане, чрез осигуряване на 

информация в различни програмни територии, като това е в достъпен формат 

за тях и посредством технологии, подходящи за различните видове 

увреждания – такива освен специализираните субтитри, езика на знаците, 

аудиоописание, и аудиосубтитри, са и достъпни мултимедии, както и други 

писмени, звукови, на опростен език, дикторски, допълващи и алтернативни 

способи на комуникация. 

След май т.г. БНТ започна отчасти реализирането на задължението си да 

осигурява достъп до информационни територии – в централната 

информационна емисия в 20.00 ч., в предаването „Денят започва с култура”. 

Те са с осигурени предварително в долната част на екрана информационни 

скролове, които съдържат основно резюме на новината или на 

информационния обект. Но не включват цялостното съдържание на 

звучащите текстове, както задължително следва да е. БНТ извърши това 

действие не осъзнавайки своята важна обществена мисия и призвание, а по 

задължение. 

В интерес на обективността следва да се отбележи, че по време на 

предизборни кампании за избори на различни органи на държавната и 

местната власт, за програмите на БНТ и БНР са предвидени допълнителни 

характеристики, свързани с отчитане на плурализма и специфичните им 

задължения на национални обществени доставчици., както и възможностите 

за възприемане на предизборните агитационни послания и достъп до 

съответната програма на лица със слухови и зрителни увреждания. Част от 

предизборните дебати по БНТ между политическите субекти са с осигурен 
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жестомимичен превод и това е важна крачка за информиран избор на хората 

с увреждания, наравно с всички останали. 

Задължение съгласно Изборния кодес е разяснителните клипове на 

Централната избирателна комисия (ЦИК) за регистрация, за начините на 

упражняването на правото на вот, за гарантиране на правото на вот на хората 

с увреждания и др, да са с включен жестомичен превод.  Това задължение се 

спазва безусловно от ЦИК при изработването на разяснителните клипове за 

всички предизборни кампании до сега. 

Но хората с увреден слух и зрение имат право на достъп не само до 

информационния аспект на програмите, но и до забавление и достъп до 

национални и световни културни ценности. 

Българските кинематографични произведения също следва да са титрирани и 

да има както гласово озвучаване, така и субтитри - именно заради спазването 

на правата на хората с увреден слух и предоставянето на възможност те да 

възприемат изцяло художествените достойнства на продукцията. 

Такава инициатива бе поета от актьора Ивайло Захариев, покрай успеха на 

сериала “Под прикритие” на Българската национална телевизия, и би 

следвало тя да се реализира последователно. 

 Търговски доставчици на медийни услуги 

В програмите на телевизиите с национален обхват все още основните 

информационни емисии не са с осигурен превод на жестов език/език на 

знаците, или пък да са със субтитри или скролове, което е важно условие за 

достъпа до информация на хората със сензорни дефицити. 

При двата основни политематични търговски аудиовизуални доставчика с 

национален обхват – „БТВ” и „Нова телевизия”, няма програмна 

територия, която да осигурява на информационно ниво достъп до 

информационни факти на хора с увреден слух. Обедните, централната и 

късната новинарски емисии нямат жестомимичен превод, същото се отнася и 

до основните публицистични предавания „Лице в лице” с Цветанка Ризова, 

„120 минути” със Светослав Иванов, „Тази събота”/„Тази неделя”, „Събуди 

http://www.medialog-bg.com/


Диалози за медиите                 Диляна Кирковска. Достъпът на хора с увреждания до 

програмите на аудиовизуалните доставчици на медийни 

услуги – задължение и демократична ценност    с. 68-95 
 

88 
Медиалог/ Medialog, бр. 3/2018 

ISSN 2535-0846 www.medialog-bg.com 
 

се”, „Часът на Милен Цветков”, а също и сутрешните блокове. Също така не 

се осигуряват информационни скролове и ленти, които са поне минимален 

начин за достигане на части от информационния поток до хора с увреден слух. 

Добри примери за осигуряване на достъп – в известна степен, до социално 

значима информация в програмите, са телевизиите със специализиран 

новинарски формат – „Bloomberg TV Bulgaria” („Блумбърг ТВ 

България”), „БЪЛГАРИЯ ОН ЕР”/„BULGARIA ON AIR” (в по-малка степен 

вече), „ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА”. Програмите са политематични, по-скоро с 

новинарска насоченост, и това обяснява желанието им да се информира 

зрителя през различни канали за комуникация, както са и световните примери 

за новинарски канали. 

Положителен пример в тази посока са също т.нар. „партийни телевизии” - 

АЛФА ТВ, СКАТ ТВ, БЪЛГАРИЯ 24. Може би с цел достигане на 

максимална аудитория те са предвидили човешки и финансов ресурс и 

включват информационни скролове с новинарски заглавия /headlines/ или 

кратки новини. 

  

ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ЕВРОПЕЙСКАТА ЗАКОНОДАТЕЛНА 

РАМКА 

Предложените промени в европейската законодателна рамка са с 

цел подобряване на условията и качеството на живот на хората с всички 

видове увреждания, в т. ч. и за гарантиране на достъп до телевизионните 

програми на хора със слухови и зрителни увреждания. 

Първият важен документ е Европейският акт за достъпност/ European 

Accessibility Act/. През декември 2015 г. Европейската комисия направи 

предложение за Директива на ЕП и на Съвета за сближаване на 

законовите, подзаконовите и административните разпоредби на 

държавите-членки по отношение на изискванията за достъпност на 

продуктите и услугите. 
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Достъпността стои в основата на Конвенцията за правата на хората с 

увреждания, тя е и един от приоритетите на Европейската стратегия за хората 

с увреждания за периода 2010–2020 г., в която са набелязани действия за 

изпълнението на Конвенцията на равнище Европейски съюз. Целта на 

предложението е да допринесе за по-доброто функциониране на вътрешния 

пазар и за премахването или недопускането на пречки пред свободното 

движение на достъпни продукти и услуги. Търсенето на достъпни продукти и 

услуги е голямо, а броят на хората с увреждания и/или функционални 

ограничения нараства значително заедно със застаряването на населението на 

Европейския съюз. 

Като се отчита демографското застаряване на населението се очаква, че до 

2020 г. приблизително 120 милиона души в ЕС ще имат множество и/или леки 

увреждания. Подобреното функциониране на вътрешния пазар за конкретни 

достъпни продукти и услуги е в полза и на тези потребители, и на 

промишлеността. Средата с по-достъпни продукти и услуги дава възможност 

за по-пълноценно включване и участие на гражданите в обществото. Тя е в 

подкрепа на независимия живот и автономния избор. 

Тя допринася също така за прилагането на принципа за равно третиране 

на хората с увреждания при достъпа до стоки и услуги.  В 

законодателството, стандартите и насоките относно достъпността 

съществуват разлики, които най-вероятно ще се увеличават заедно с 

разработването от страна на държавите-членки на нови правила по отношение 

на достъпността. 

Пример за разминаващите се правила е уеб достъпността, по отношение на 

която държавите членки използват различни версии на насоките W3C/WCAG; 

друг пример са аудиовизуалните медийни услуги, където при 

субтитрирането и аудио описанието се прилагат различни стандарти. 

Сходен ефект ще имат и измененията в законодателството на ЕС, с които 

достъпността се въвежда като общо задължително изискване. Националните 

органи, производителите и доставчиците на услуги се сблъскват с 
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несигурност, що се отнася до изискванията за достъпност при потенциално 

трансграничните услуги и що се отнася до приложимата рамка на политика 

по отношение на достъпността. 

Според Европейската комисия описаната ситуация показва необходимостта 

от действия и гарантиране на свободното движение на стоки и услуги чрез 

определяне и използване на общи изисквания за достъпност за избрани 

продукти и услуги и чрез прилагане на едни и същи изисквания към 

законодателството на ЕС, в което се определят общите задължения по 

отношение на достъпността. Това би допринесло за засилване на 

конкуренцията в сектора. Предложението е насочено към премахването на 

пречките пред трансграничната търговия и недопускането на нови. 

Хармонизирането на националните мерки относно достъпността се предлага 

като необходимо условие за преодоляване на законовите различия. 

В момента на европейско ниво се разработват няколко стандарта в сферата на 

достъпността след искания от страна на Европейската комисия към 

европейските организации по стандартизация (ЕОС). Изисканите 

(незаконодателни) действия по европейска стандартизация отнемат дълго 

време, затова е необходимо доброволната европейска стандартизация да бъде 

подкрепена с регулаторна намеса, за да се постигне търсената 

общоевропейска хармонизация. 

В частта „услуги” на Европейския акт за достъпност е предвидено, че с  цел 

да се увеличи максимално очакваната употреба от хора с функционални 

ограничения, включително хора с увреждания, предоставянето на услугите се 

осигурява като информацията трябва да бъде на разположение по различни 

начини и чрез повече от един сетивен канал; осигуряват се алтернативи на 

нетекстовото визуално съдържание; информационното съдържание трябва да 

бъде налично в текстови формати, които могат да бъдат използвани за 

създаване на алтернативни помощни формати, които да бъдат представяни по 

различни начини от ползвателите и чрез повече от един сетивен канал. 

Предвижда се още осигуряване на достъпността на уебсайтовете по 
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последователен и адекватен начин – с оглед на възприемане, ползване и 

разбиране от потребителите, включително приспособимост на представянето 

на съдържание и на взаимодействието с него, като при необходимост се 

осигурява достъпна електронна алтернатива и по начин, който улеснява 

оперативната съвместимост с различни потребителски агенти и помощни 

технологии, налични на равнището на ЕС и на международно равнище. 

Предложението за Европейски акт за достъпност постига синергия с 

предложението за Директива относно достъпността на уебсайтовете на 

органите от обществения сектор, предлагащи конкретни услуги. 

Инициативата допълва това предложение, като включва и някои уебсайтове 

на частния сектор. 

Взети заедно, двете предложения спомагат за реализацията на 

приобщаващото електронно общество, предложено в Стратегията за 

цифровия единен пазар (ЦЕП), като се гарантира достъпността на 

уебсайтовете на доставчиците на основни услуги за гражданите. 

Вече две години съгласуването на предложения между страните-членки 

продължава, като все повече надделява мнението, че аудиовизуалните 

медийни услуги са специфичен вид услуги, различен вид културни продукти, 

и следователно не следва да се разглеждат наравно с банковите и 

транспортните услуги, например. Медийните услуги играят важна роля в 

налагането на културното и езиковото разнообразие в ЕС и промотират 

медийния плурализъм. В повечето случаи именно езиковото разнообразие е 

определящ фактор при изискванията за достъпността.  Все още няма 

постигната единна позиция, но с повече разбиране се ползва идеята, че 

изискванията за достъпност до медийното съдържание на хора с увреждания 

е логично да бъдат ситуирани в Директивата за аудиовизуални медийни 

услуги (ДАВМУ). 

Директива за аудиовизуалните медийни услуги – предложения за нова 

редакция от 25 май 2016 г. - контекст на предложението (Огнянова, 2015)  
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Европейското аудиовизуално медийно пространство бързо се променя поради 

непрекъснато растящото сближаване между телевизията и 

разпространяваните чрез интернет услуги. В Стратегията за цифров единен 

пазар за Европа се призовава за модернизация на Директивата за 

аудиовизуалните медийни услуги с цел отразяване на промените на пазара, в 

потреблението и в технологиите.  Изисква се ЕК да постави акцент върху 

приложното поле на ДАВМУ и върху естеството на правилата, приложими 

към всички участници на пазара, по-специално тези за насърчаване на 

европейските произведения, защитата на непълнолетните лица и правилата за 

реклама6. 

Съгласно този ангажимент и в съответствие с изискванията за „по-добро 

регулиране“ ЕК извърши последваща оценка за пригодност на действащото 

законодателство – „Програма за пригодност и резултатност на регулаторната 

рамка“ (REFIT). В нея се оценява ефективността, ефикасността, 

приложимостта, последователността и добавената стойност за ЕС на ДАВМУ 

и се набелязват области, в които има потенциал за опростяване, без да се 

накърняват целите на Директивата. Цялостното заключение е, че целите на 

ДАВМУ продължават да са валидни. При оценяването е установено, че 

принципът на страната на произход е дал възможност за разработване и 

свободно движение на аудиовизуални медийни услуги в ЕС с правна 

сигурност и е довел до по-ниски разходи за съответствие за доставчиците, 

както и до по-голям избор за потребителите. 

С оглед на настоящото преразглеждане на ДАВМУ Комисията е провела 

обществена консултация (European commission, 2015), наречена „ДАВМУ 

                                                           
6 В стратегията за цифров единен пазар се посочва, че „Комисията ще проучи дали 

съществуващата система от правила, които се прилагат за радио- и телевизионното 

разпространение и за услугите по заявка, следва да бъде адаптирана. Тя ще обмисли също 

така въпроса дали следва да бъдат разширени настоящият обхват или правилата, за да бъдат 

обхванати нови услуги и участници, които към момента съгласно директивата, не се считат 

за аудиовизуални медийни услуги, и/или доставчици, които са извън нейния настоящ 

териториален обхват“. 
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— медийна рамка за XXI век“, която се състоя от 6 юли 2015 г. до 30 

септември 2015 г.  

Основните резултати, що се отнася до възможностите на политиката за 

бъдещето, са сближаване на възгледите на заинтересованите страни за 

нуждата от възможни промени на правилата относно приложното поле на 

Директивата. Други същностни сфери са сближаване на възгледите за 

нуждата от гарантиране на независимост на националните оператори; 

подпомагане на заинтересованите страни за запазване на статуквото по 

отношение на принципа на страна на произход; задължителен 

пренос/възможност за лесно намиране; достъп за лица с увреждания; 

основни събития за обществото, кратки новинарски репортажи и право на 

отговор; липса на ясен консенсус между заинтересованите страни относно 

търговските съобщения, защитата на непълнолетните лица или 

популяризирането на европейски произведения.. 

Извършени са четири проучвания за изследване и събиране на данни в 

подкрепа на оценката на въздействието на възможното ново законодателно 

предложение относно ДАВМУ. Те обхващат търговските съобщения, 

защитата на непълнолетни лица, културното многообразие и медийна 

свобода/обществен интерес, и достъпа за лица с увреждания. 

  

ДА ВИЖДАШ И ЧУВАШ ТЕЛЕВИЗИЯТА 

В програмите както на обществените, така и на търговските доставчици на 

медийни услуги все още основните информационни емисии и основни 

актуално-публицистични предавания не са с осигурен превод на жестов език, 

или не са придружени със субтитри. Доставчиците следва да спазват 

задължението за осигуряване на достъп до програмите им за хора със слухови 

и зрителни увреждания чрез различни способи – жестомимичен превод, 

особено в информационни територии като централните за деня новинарски 

емисии; използване на скролове и ленти с новинарски акценти поне като 
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алтернативен способ на жестомимичния превод; наличие на аудиосубтитри и 

аудиоописание. 

Това са законови задължения, но те трябва да се осъзнаят като ценност на 

демократичното общество и медиите като важна част от него. 

Всички политематичин/мейнстрийм телевизионни доставчици следва да 

осигуряват този достъп, за всички групи от обществото – както за 

преобладаващата част, така и за малцинствените групи и такива с различни 

дефицити. При това следва да го правят ежедневно и така естествено, както 

правят рутинна подготовка на цялата информационна емисия или предаване 

с всички компоненти. Като например да се отдели време и ресурс за гардероба 

на водещите на предаванията. 

Неизползван все още подход за достъп до програмите на медийните 

аудиовизуални доставчици е да се активира опцията субтитри на цифровите 

мултиплекси и възможността за осигуряване на достъп до съдържанието с 

различни средства. 

Мултиплекс операторите имат задължението да осигурят достъп по 

подходящ начин на хора с увреден слух и зрение до жестомимичен 

превод, аудиоописание и специализирани субтитри.  Опцията “subtitles” 

е налична, но самите доставчици на медийни услуги следва да осигурят 

съдържанието. 

Аудиовизулните медийни услуги изпълняват важни образователна, социална, 

културна функции, и затова е важно да бъдат естествено достъпни по лесен 

начин, без допълнително заплащане, и за хората със зрителни или слухови 

дефицити. Практиката следва да догони с бързи темпове изискванията и 

регламентацията. Това ще бъде измерим признак за демократично общество, 

неотменна част от което са отговорните към всички групи от българското 

общество аудиовизуални обществени и търговски медийни доставчици. 
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УЕБ РАДИО 2014-2017: ГРУПОВИ АДРЕСИ И ИНДИВИДУАЛНИ 

ОБРЪЩЕНИЯ 

 

СНЕЖАНА ПОПОВА 

 

WEB RADIO 2014-2017: GROUP AND INDIVIDUAL ADDRESSES 

 

SNEZHANA POPOVA 

 

 

Резюме: Текстът представя уеб радиото на български език на 

базата на проучвания от 2014 и 2017 година.  Скицират са 

моменти от развитието му след появата на първите уебрадиа в 

началото на новия век. Проследяват са изменения в практиките 

на порталите за слушане. Съпоставят се данни за уеб 

радиостанциите – численост, разпределение по формати и адреси. 

Очертават се тенденции: развитие на музикалните уебрадиа към 

алтернативни групови предложения, устойчивост на радиата на 

идейните общности, обособяване на „маркетингово“ радио, 

заявки на общностни инициативи. 

Ключови думи: уебрадио, общност 

 

Summary: The text presents Bulgarian language web radio based on 

research in 2014 and 2017. It touches on highlights of its development 

after the first web radios appeared at the beginning of the new century. 

The article studies the changes in practices of listening portals. It 

compares data on web radio stations: number, distribution by format 

and address. It identifies trends: development of music web radios 
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toward alternative group offers, sustainability of radios of idea-based 

communities, establishment of the “marketing” radio, emergence of 

web radio community initiatives. 

Keywords: web radio, community 

 

 

Текстът представя актуалното развитие на уеб радиото на български 

език на базата на резултати от два проекта, финансирани по ФНИ на 

СУ: „Уеб радио в България“ (2014)1 и „Уеб радио и телевизия на 

български език“ (2017)2. 

 

Уеб радиото в България е в някакъв смисъл „неглижирана“ медийна 

територия. Законът за радиото и телевизията (ЗРТ) не го третира сред 

услугите, за които се иска разрешение. Законът за авторското право и 

сродните му права (ЗАПСП) регламентира задължения към носителите на 

права, но съществуват свободни музикални архиви, които правят 

възможно всяко радио, на което музиката му трябва, просто за да говори. 

Като прибавим към това и „осиротелите произведения и звукозаписи“, 

чиито носители на права ги предоставят за публикуване или пък са 

неидентифицирани, възможностите да си „в закона“ се разширяват, още 

повече в условия на незначителен контрол. Уеб радиото отвсякъде 

изглежда „територия на свободата“ и поради това – място, индикативно 

за ред интересни процеси. 

Предисторията на уеб радиото в България в нейната конкретност е 

ставала обект на няколко специално насочени научни изследвания. Ще 

споменем пионерското – на Диляна Кирковска, регистрирала старта на 

уеб радиото в България, в съчетание с теоретично осмисляне на 

                                                           
1 Екип в състав: проф. Снежана Попова, доц. Вяра Ангелова, доц. Жана Попова и 

докторант Николета Атанасова, с участието на студентите Валентин Янков и Христо 

Френгов. 

Публикации по проекта: Ангелова, Вяра. Религиозни онлайн радиостанции на български 

език. Информационни технологии, култура, общество. Благоевград: УИ „Неофит 

Рилски“, 2015, 207-218; Попова, Жана. Дигиталното забавление. Метаморфози на 

удоволствието в онлайн радиото. Информационни технологии, култура, общество. 

Благоевград: УИ „Неофит Рилски“, 2015, 219-230. 
2 Екип: проф. Снежана Попова и доц. Жана Попова. 
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комуникационните изменения спрямо традиционното радио (Кирковска, 

2005). Следват няколко студентски дипломни труда3, както и 

изследвания, в които интернет радиото и потреблението му заемат 

мястото си сред други медии. 

Споменатите по-горе изследвания очертават приблизително следната 

картина: 

2000-2003. Начало на уеб радио в България. Първото интернет 

радиопредаване е на „Интернет радио България“ през април 2000. През 

януари 2002 онлайн започва да излъчва „Радио България“ на Българското 

национално радио, като функционира съвместно с „Интернет радио 

България“ в Real Audio формат. През 2003 се появява интернет радио 

“Лозенец нет”, създадено от двама студенти със слоуган „Музика по ваше 

желание!”. Това не е единственият случай в историята на радиото, в който 

става дума за нещо като „два старта“ – обществен и частен/личен; двете 

представи за интернет радио остават жизнени и в момента. 

2003-2007. След първите интернет радиостанции инициативите се 

множат. Най-напред, всички ефирни радиа, с незначителни изключения, 

създават свои нет версии. Ключов момент за преобръщането на 

ситуацията в интернет радиопространството за ред професионалисти 

обаче е продаването на ефира на радио „Тангра“ и преминаването на 

радиото в интернет под името „Тангра Мега Рок“ (2006). 

С този акт на създаване на професионално интернет радио в българското 

интернет пространство завършва и първият период от историята на 

интернет радиото в България. Може да се каже, че този период 

кореспондира с виждането (Дейвид Блек) за „Интернет радио 1.0“: 

интернет радио, вписано в историята на интернет и влияещо се повече от 

процесите в мрежата, отколкото от специфични за радиото закони. Горе-

долу по това време (2007) слушането на радио в интернет влиза в топ 5 на 

                                                           
3 Пепа Лулова, „Специфика и характеристики на уеб радиото. Уеб радиото в България“, 

2011; Йосиф Йорданов, „Подкаст. Същност, жанрове и потребление“, 2012; Димитър 

Фотев, „Подкаст – същност, развитие, тенденции“, 2014; Пламена Крумова, „Подкаст – 

настояще и бъдеще на радиожурналистиката“, 2015. 
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най-упражняваните дейности от страна на интернет потребителите (след 

електронна поща, търсене на информация, сърфиране, новини)4 и 

съхранява тази позиция включително през 20115. 

Етапите в развитието на уеб радиото рефлектират в неговите дефиниции. 

В ранните определения акцентът е върху използвания от уеб радиото 

принцип за предаване на информация – аудио стрийминг, постоянен 

звуков поток на живо. В последните вече немалко години уеб радиото се 

мисли като мултимедийна платформа за конвергиране на текстове. 

Показателна за това е дефиницията (Baker, 2009): 

„Нет радио, или още интернет радио, уеб радио, стрийминг радио и е-

радио, е по-сложна мрежова технология, в сравнение с традиционното 

радио […] това е хибридна технология, която едновременно актуализира 

и глобализира традиционното радио. 

Има два вида нет радио: радио онлайн и only net радио. Радио онлайн са 

регулираните традиционни радиостанции със съществуващите публики, 

които използват интернет като допълнителна услуга. Обратно, only 

net радиото обикновено е нерегулирано. И в двете си форми нет радиото 

съчетава пет различни характеристики на интернет и цифровизацията 

– то е: 1. мултимедийна платформа на конвергиране на печатни и 

аудио-визуални текстове; 2. интерактивно; 3. глобално; 4. осигурява 

достъп при поискване до 24-часова база данни; 5. мрежа от мрежи в 

единна виртуална онлайн общност“. 

Преминавайки към съпоставителната част на този текст, следва да 

отбележим, че наблюденията и констатациите по-долу се отнасят за уеб 

радиостанции6 (български или с ясно българско присъствие/участие), 

които поне частично удовлетворяват цитираната дефиниция – 

практикуват уебкастинг, съответно, не са регулирани, и имат сайт или 

                                                           
4 Алфа Рисърч.  

http://alpharesearch.bg/bg/marketingovi_izsledvania/danni_i_publikacii/internet/internet-

potreblenie-noemvri-2007.417.html 
5 Алфа Рисърч, януари 

2011. http://alpharesearch.bg/bg/marketingovi_izsledvania/danni_i_publikacii/internet/internet

-potreblenie.743.html 
6 Всички данни за радиостанциите са последно актуализирани към 20 септември 2017. 
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фейсбук страница, т.е. съчетават излъчването си с печатни и визуални 

материали, контактуват с аудиторията си и обичайно предлагат достъп до 

архив. (Включени са и няколко радиа, които нямат собствен сайт, но са 

презентирани в мрежата или чрез порталите за слушане.) 

 

1. Практики на порталите за слушане. 

Между 2014 и 2017 в практиките на наблюдаваните портали slusham.com 

и predavatel.com има изменения, които заслужават внимание. По-общата 

констатация е че вниманието, което дават порталите на интернет радиата, 

става по-забележимо. 

През 2014 акцентът при интернет радиото пада главно върху вида музика, 

при пренебрегване на други медийни специфики. Може да се каже, че 

тази практика кореспондира с начина, по който биват представяни по 

същото време преобладаващата част от ефирните/онлайн радиостанциите. 

Макар през 2017 музикалният формат на уеб радиото да не губи значение 

при неговото анонсиране, порталите отразяват и други негови 

характеристики. Predavatel.сom повишава реномето на интернет радиата, 

като ги разполага наред с другите радиостанции; присъстват два нови 

акцента – отделяне  на тематични програми („Беинса Дуно“, „Хеликон“, 

„Фемили“, „Здраве“, „Светлина“ и др.) и специално внимание към 

общинските радиа (над 50, повечето от които кабелни, но сред тях и 

няколко уеб радиа). При slusham.com уеб радиата са отделен раздел, като 

същевременно са обособени онези от тях, които разполагат със собствени 

сайтове. В порядъка на различие може да се спомене това, че при 

предлагането на „телевизия онлайн“ чрез споменатите и други платформи 

(online-television, gledai.tv) нито една телевизия не е назована „уеб 

телевизия“. 

 

2. Численост на радиостанциите. 
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Описанието на радиостанциите7 през 2014 и 2017 дава информация за 

общи процеси в уеб радиосектора: 

 

 

Вижда се, че броят на излъчващите интернет радиостанции не сочи нито 

възход, нито залез. През 2014 те са малко повече на брой, но пък 

1излъчване са разнообразни и не дават основание за еднозначни 

обобщения, например: „Звезда“ на БСП беше проект около 

парламентарните избори; радио „Атака“ не звучи, но се анонсира като 

действащо и вероятно може стане; едни „диджейски“ радиоинициативи са 

заместени от други; радиостанции с добре развити сайтове се развиват 

към други услуги; замлъкват спонсорирани радиопрограми. 

Преминаването през Гугъл води към свидетелства, които сочат, че в доста 

случаи става дума не толкова за изчезване, колкото за прераждане на 

интернет радиа, за „преливане“ едно в друго или пък просто за смяна на 

име, слоуган, формат. Изобщо – както при уеб радиото, така и при уеб 

телевизията – картината е изключително подвижна, а числата следва да 

бъдат преценявани като показателни главно за порядък. 

 

3. Разпределения на радиостанциите по формати/адреси. 

При всички приближения, произтичащи от етикетирането на радиата, 

съпоставката по формати и адреси съдържа резултати, които заслужават 

коментар. 

                                                           
7 Осъществено по единна матрица, включваща информация за актуално звучащата 

програма: лого; слоуган, сайт (има/няма, адрес и кратко описание, характер на 

визуализацията); формат (по анонс на портала и самоанонс); говор (има/няма, кой 

говори); програмна схема (има/няма, данни за схемата); излъчва ли радиото; бележка 

(данни за създаването и създателите, впечатления от прослушването и пр.). 
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Половината от музикалните радиостанции, регистрирани през 2014 и 

продължаващи да излъчват през 2017 (15 на брой), са във формат 

„попфолк и фолк“.  

 

 

През 2017 пропорциите при музикалните уеб радиа се изменят, тъй като 

новопоявилите се са специализирани главно в други типове музика – най-

вече хаус (4) и дийп хаус, рап и черна, ъндърграунд, ретро, чил аут, 

романтична и др. 

При специализираните в тематика радиостанции устойчивост бележат 

радио „Здраве“ (с програма на български и на английски, включва новини 

от FSN Medical Technologies) и религиозните радиостанции, които 

продължават да излъчват и през 2017 – Радио 865 (с подкрепата на 

Транссветовно радио),  „Беинса Дуно“ (в правенето му съучастват хора от 

дъновистката общност), „Блага вест“ (Българска Евангелска църква), С-

BG Radio (Християнско радио), „Глас на истината“ (по самоописание 

разчита на спомоществователи и не е подкрепяно от религиозна 

деноминация), „Светлина“ (радио-телевизия – „Радиото, което се вижда“; 

правено от българи в Канада)8. 

Особеностите на религиозното радио са прецизно изявени във вече 

споменатата статия на Вяра Ангелова (Ангелова, 2015: 207-218) и, на 

свой ред, бележат устойчивост. 

                                                           
8 Първото българско православно интернет радио „Сион” стартира на 19 октомври 2005, 

съществува близо три години. 
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Новопоявилите се политически радиостанции са далече от политическия 

мейнстрийм, за разлика от досега съществувалите: анархисткото радио 

„Ера“ и „Венсеремос“ – радио на „радикалната левица“. 

Ако през 2014 бяха регистрирани някои непоследователни опити за 

лансиране на марки и за подпомагане на търговията, то през 2017 налице 

са маркетингови радиостанции, които обслужват информационно 

съответни икономически субекти: туристическия бизнес в „Слънчев 

бряг“, веригата ресторанти „Ла Кубанита“, книжарница „Хеликон“, 

супермаркети CBA. 

През 2017 се появява и радио за култура с пълноценна програма – 

„Натурал“, на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите 

(ВУАРР) в Пловдив. 

При специализираните в аудитория радиостанции процесите изглеждат 

противоречиви. 

Във групата на общностните радиостанции вече седем години здраво 

стои студентското радио „Реакция“, а през 2016 стартира още едно 

професионално правено радио – социалното радио „Брайл ФМ“. 

Заслужават споменаване и ученическите инициативи, най-трайната от 

които е радио „Междучасие“ на ученици от СУ „Васил Левски“ в град 

Троян. 

Не само излъчва, но се и развива „Радио БГ Лондон“, правено от 

сънародници във Великобритания и предназначено за българите в 

чужбина. Нещо подобно може да се каже и за радио „Татковина“, което 

се прави в България и обявява над сто свои кореспондента по света. 

Перспективата на дълголетното радио „Отзвук“, основано от българския 

политически емигрант Емил Антонов и излъчвало дълги години от САЩ, 

е поставена под съмнение след смъртта на създателя му през 2017. 

Радио „Фемили“, единственото детско радио на български (ако не броим 

детския интернет канал на националното радио), укрепва авторитет чрез 

добре развиващ се сайт с разнообразна информация за различни 

категории родители и с ред инициативи за деца. 

Радиостанциите, младежки по самоопределение, са две: ORV радио – 
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Варна, което е резултат от неправителствена инициатива, и радиото на 

младежкия дом в Пазарджик – „Форти“. 

Уеб радиостанциите, адресирани към териториални общности (градове, 

региони), са специфичен случай на специализация по аудитория. Някои 

от тях ползват сайтовете на общините, без да са общински, от което 

изглеждат свързани с местната власт и зависими от нея. Други са бившите 

общински кабелни радиостанции, които са в процес на откъсване от 

общините и, преминайки в интернет при други форми на собственост, 

често силно намаляват и дори елиминират говорната част от програмата, 

за сметка на музикалната. Към това може да се добави, че ред 

радиоинициативи, родени в различни региони (и дори изтъкващи своя 

„произход“), подчертават себе си като надрегионални (например, 

амбициозното радио „Еvolution/е-волюция“ от град Сливен). 

В групата на специализираните в жанр радиостанции най-забележими 

са „диджейските“ уеб инициативи, при които излъчваното съдържание е 

неразделно от начина на представянето му за публиката (регистрирани са 

радиата „Папи“, „Слави“, „Диждей Миро“, Radio Presi love). Във вече 

споменатата статия на Жана Попова са интерпретирани подобни връзки 

между мотивации и практики (Попова, 2015: 219-230) в правенето на уеб 

радио. Разбира се, съвсем не е задължително „жанрът“ да е музикален – 

по време на изследването от 2014 съществуваше радио със 

самоопределение „за независима журналистика“ („Землянка“), което би 

попаднало по право в групата на специализираните по жанр 

радиостанции, придавайки й вътрешно разнообразие и повече авторитет. 

Споменаваме накрая и радио&телевизиите с обща марка, чиято 

численост дава основание за обособяването им като група. Вече 

споменахме „Форти“ радио и „Форти“ телевизия, Пазарджик, и радио 

„Светлина“ и телевизия „Светлина“. Невинаги мисиите на двете медии се 

припокриват, например, освен към културната тематика (радио 

„Натурал“), телевизия „Натурал-А“ подчертава ангажиментите си към 

академичния живот на университета-създател ВУАРР. Аналогично на 

процеси в радио и телевизионния ефир, съществуват и телевизии, които 
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просто разпространяват продукта си чрез уеб радио (TVN и nRadio – Русе, 

Фен ТВ и Фен радио). 

 

 

 

4. Няколко тенденции в заключение. 

⇨ Музиката пази позицията си на водещо основание при формиране на 

публики, които „полепват“ по музикалната оферта и образуват групи по 

вкус. Идентификацията с групата се засилва в „диалогичен режим“, 

когато заработи схемата „ние не сме…“ („Ние не пускаме деспасито“, 

„Чалгата тук е табу! В моето се пуска рок, поп, ретро, хаус, дийп хаус и 

чилл!“), при пораждането на „ние“ и „те“. 

⇨ Стабилни и устойчиви са радиата на идейните общности, каквито са 

религиозните, които също така най-добре използват радиото, за да 

общуват в себе си. Същата тенденция се установява за уеб телевизията. 

Разбира се, има значение наличието на финансова подкрепа, но има 

значение и наличието на нещо като цел – съхраняването на общността и 

разширяването й към още хора. И тук укрепва впечатлението, че за да има 

успешно групово радиообръщение, трябва да има групово оразличаване, 

създаване на слушателски ангажимент. 

⇨ Развива се интернет радиото в съюз със бизнес интереси, във връзка с 

конкретни проекти и като помощ на търговията (т.нар маркетингово 

радио). Отново е налице ясна цел, като публиките са едновременно 

инструментализирани и информационно подпомогнати. 

Маркетинговото радио се развива паралелно с друг тип радио, което не е 

обект на тук докладваните изследвания – локално бизнес радио, което се 

излъчва в супермаркети, молове, туристически обекти и което е отново 

нерегулирано, оставайки в ограничената територия на сграда. 

Отношенията между тези два типа радио изглеждат интересни за 

изучаване. 

⇨ Заслужава да се проследява занапред практиката на българските 

общности в чужбина да предпочитат уеб радиото пред уеб телевизията, 
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както и хипотезата, лансирана в телевизионната част на нашето 

изследване, че успешната изява на „общностното“ е във връзка с 

предпочетената медия чрез нейното програмиране. 

⇨ Институции и организации рядко правят уебрадиа („Натурал“ на 

ВУАРР-Пловдив е по-скоро изключение), макар да са ясни 

възможностите, които предоставя една собствена медия. Засега само 

някои общини поддържат общинско уеб радио, но това е така, защото 

традиционно продължават да предпочитат кабелното. 

Неправителствените/общностните инициативи за радиа са обикновено 

проектни, но някои се стабилизират и устояват във времето (радио 

„Реакция“). 

⇨ В момент на затруднение се намира градското уеб радио, което 

традиционно се смята за силно радио и за носител на обръщение, което 

ангажира. 

Струва ни се, че именно трудностите на регионалното и локалното радио 

ни завръщат към спецификата на уеб радиото. Как да се създаде публика 

върху територия? „Идеологията“ на ефирното радио от масов тип беше 

„регионална оферта“, съчетана с „близост“. Уеб радиото „делокализира 

близостта“ (М. Бамбергер); наистина ли трябва да бъде пожертвана или 

регионалността, или близостта? По-доброто решение като че ли остава 

свързано с внимателното изучаване на слушателските практики и 

промените в тях, както и в постоянното „преговаряне“ на собствените уеб 

медийни ресурси. 
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УЕБ ТЕЛЕВИЗИИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2017: ОТ МЕЧТАТА ЗА 

КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ КЪМ МЕЧТАТА ЗА ВИСОКО ДИГИТАЛНО 

КАЧЕСТВО 

 

ЖАНА ПОПОВА 

 

THE BULGARIAN WEB TVs IN 2017: FROM THE DREAM OF 

CABLE TV TO THE DREAM OF HIGH DIGITAL QUALITY  

 

Zhana Popova 

 

Резюме: Няма точни данни колко са уеб телевизиите на български 

език или с български адреси през 2017 г. Платформите не използват 

определенията уеб телевизия, „онлайн телевизия“. През 2017 г. 

кабелни телевизии, които излъчват съдържанието си в интернет, 

също се самоназовават „онлайн телевизия“. През 2017 г. устойчиви 

сa три вида телевизии: религиозните, лайфстайл телевизиите и 

радио-и телевизия. Изчезнали са съществуващите само като анонс 

телевизии, които предоставят сервизна информация, както и 

единствената за регионална история „Епохи ТВ“. Не работят и 

проектите за спортни телевизии (с изключение на телевизията на 

футболен клуб „Левски 1914“). Формално най-голям е броят на 

„музикалните онлайн телевизии“. Но изследването показа, че зад тази 

формулировка в част от платформите се отварят сайтове с 

порнографско съдържание. Повечето от тях са обявени като 

телевизии за поп-фолк музика. Основният проблем в правенето на 

уеб телевизиите на български език е неяснотата кой се очаква да ги 
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гледа. Като изключим религиозните телевизии, всички други описват 

как търсят своя адресат, вместо да изграждат посланията си точно за 

него. 

Ключови думи: уеб радио и уеб телевизия на български език, 

религиозни уеб телевизии, онлайн телевизия, интернет телевизия, 

поп-фолк уеб телевизия, спортна телевизия, дигитални медии 

 

Summary: The text presents the state of the web TV in Bulgarian based 

on the results from the project ‘Web radio and TV in Bulgarian language’ 

funded by the Research fund of Sofia University with supervisor prof. DSc 

Snezhana Popova.  

It is hard to show precise data about the number of web TVs in Bulgarian 

or with Bulgarian addresses in 2017. The platforms do not use the term 

web TV, ‘online TV’. In 2017 three types of web TVs prove to be  

sustainable: regional, lifestyle and radio and TV. The announcement  

style TVs that present service information as well as the only regional 

station ‘Epohi’ TV have disappeared. The sports TV projects do not 

function (with the exception of the TV of FC ‘Levski 1914’). At least 

formally the ‘music online TVs’ are the largest number. However, the 

research showed that behind this title on some of the platforms exist 

websites with pornographic content. Most of them are announced as pop-

folk music TVs. The main problem in making web TVs in Bulgarian is the 

ambiguity of who is expected to watch them. Apart from regional TVs 

everyone else say they a looking for their audience instead of building a 

message for a specific group. 

Key words: web radio and web television, Bulgarian language, religion 

web tv, online television, internet television, sport web television, digital 

media, radio and TV 
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Текстът представя състоянието на уеб телевизията на български език на 

базата на резултати от проекта, финансиран по ФНИ на СУ „Уеб радио и 

телевизия на български език“ (2017)1.  

Кухнята на телевизията, която описваше Умберто Еко, сякаш става основната 

визия на уеб телевизиите след 2012 г. у нас. Кабели, осветление, поставяни по 

време на разговора слушалки и микрофони – правенето на телевизия е в кадър 

– е в миналото. До 2017 г. са се родили уеб телевизии, които се представят с 

високо качество на картината, с излъчване от мястото на събитието. 

Дигиталните радио и телевизии вече са анализирани през паралела 

аматьорско и професионално (вж. Relocating Television: Television in the 

Digital Context, 2010), в българската научна литература основно в книгата 

„Онлайн журналистика“ (Дерменджиева, 2012), в отделни анализи на Вяра 

Ангелова (за уеб радиото) (Ангелова, 2015) и (Попова, 2015), за аматьори и 

професионалисти в медиите на Орлин Спасов (Спасов, 2011) и Ивайло Дичев 

(Дичев, 2017), по отношение на медийната музика – Венцислав Димов 

(Димов, 2013). 

Резултатите от изследването на уеб радиото по предходен научен проект „Уеб 

радио в България“2 през 2014 г. дава основание да потърсим „сегментиране“ 

на уеб телевизиите. На езика на ефирните и сателитните телевизии бихме 

казали – сегментиране на пазара на телевизиите. Но можем ли въобще да 

говорим за пазара на уеб телевизиите? 

Грета Дерменджиева разграничава три вида телевизионно съдържание в 

мрежата – онлайн версиите на традиционните телевизии; интернет 

телевизиите и уебтелевизиите. Към тях добавя още през 2012 г. пренасянето 

на телевизионните канали във видеоплатформите. Ново през 2017 г. са 

видеоблоговете, но нито един от тях на български език не се самоназовава 

телевизия. 

                                                           
1 Екип: проф. Снежана Попова и доц. Жана Попова. 
2 Екип в състав: проф. Снежана Попова (ръководител), доц. Вяра Ангелова, доц. Жана Попова 

и докторант Николета Атанасова, с участието на студентите Валентин Янков и Христо 

Френгов. 
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Началото 

Сведенията3 за първа българска уеб телевизия отпращат към 16 декември 

2002 г. В сп. Computer world е написано: „Първата българска онлайн 

телевизия BgWeb е вече факт и може да се гледа на адрес www.bgweb.tv. За 

нея работи млад екип от фирмата за софтуер и иновации БГ Уеб ООД. В 

реализацията на проекта помагат Мултимедиа ООД, Рекламно-дилърска 

агенция Дикта АД и Интернет доставчикът НетБГ ООД. За да гледате 

предаванията ще ви е необходим Quicktime Player 5.0 или по-нов. В 

зависимост от капацитета на връзката си към Интернет, можете да 

изберете един от двата видео потока - 28,8 Kb или 56,6 Kb. Можете да 

гледате всички предавания безплатно. Екипът планира в близко бъдеще да 

пусне и платен нощен блок. Освен информирането за най-важните и 

интересни събития в страната и по света, BgWeb включва в емисиите си и 

теми от родния Интернет живот, представят се сайтове, услуги, 

компютърна литература и други.“ (Computer world, 2002). 

Преминава дълъг период, в който единствените уеб телевизии, които се 

създават, са на различни християнски деноминации.  Макар и несъизмеримо 

по-слабо в сравнение с уеб радиостанциите картата на уеб телевизиите се 

уплътнява след 2012 г. до 2016 г. 

В търсене на определенията 

За целите на нашето изследване приемаме разграничението между уеб радио 

и радио онлайн. Структурирани са компонентите, необходими, за да говорим 

за уеб радио: „предаване на информация – аудио стрийминг, постоянен 

звуков поток на живо“. Уеб радиото е: „1. мултимедийна платформа на 

конвергиране на печатни и аудио-визуални текстове; 2. интерактивно; 3. 

глобално; 4. осигурява достъп при поискване до 24-часова база данни; 5. 

                                                           
3 От една страна, за това свидетелства публикация „Тръгна българска web телевизия“ в сп. 

Computer world (http://computerworld.bg/5945_tragna_balgarska_web_televiziya), а откриваме 

през 2012 г. при Грета Дерменджиева (Дерменджиева, 2012). 
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мрежа от мрежи в единна виртуална онлайн общност“ (Baker, 2009: 2). По 

аналогия пренасяме определението върху уеб телевизията. Грета 

Дерменджиева слага знак на равенство между уеб телевизия и интернет 

телевизия и дава следното определение: „специално конструирано за онлайн 

излъчване съдържание и нов модел на телевизионна комуникация“ 

(Дерменджиева, 2012: 408). Условието е да присъства само в интернет и са 

изброени няколко предимства. 

Въпросът за определенията е особено важен, тъй като откриването на 

телевизиите от аудиторията остава под въпрос. 

Първият резултат е, че само една телевизия се самоопределя като уеб 

телевизия, a анализът на съдържанието показва, че има много повече уеб 

телевизии, които живеят под названията „интернет телевизия“, „онлайн 

телевизия“. Затруднението идва от това, че predavatel.com, slusham.com, 

online-television, gledai.tv и други платформи, които имат категория телевизия 

онлайн, не назовават нито една от телевизиите с думите ‚уеб телевизия‘. Като 

‚онлайн телевизия‘ са посочвани, както само уеб телевизии, излъчващи само 

в интернет, така и телевизии, които имат регистрация като кабелни и 

сателитни оператори и запазват или не излъчване онлайн на живо4. Не 

използват определението ‚уеб телевизия‘ и в самопредставянията си самите 

създатели на онлайн телевизионно съдържание. Единствената телевизия, 

която се самоназовава (но само на английски език) web tv e “Знания ТВ“, а 

като същност през 2017 г. тя не е телевизия, а информационен сайт. 

Вторият резултат от анализа на съдържанието на адресите, определени като 

онлайн телевизии с български адрес или български език е, че телевизиите, 

които са назовавани „онлайн телевизии“ наброяват много повече от 

посочените в predavatel.com и slusham.com, но в същността си те не са 

телевизии. Като „музикална онлайн телевизия - България“ могат да бъдат 

открити повече от десетина адреса, на които всъщност има сайтове с 

                                                           
4 Всички данни за уеб телевизиите са последно актуализирани към 20 септември 2017. 
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порнографско съдържание. Така всяко преброяване се сблъсква с проблема за 

същността на определението „онлайн телевизия“ или „уеб телевизия“. 

 

Сътворяването на определенията 

 Уеб телевизия 

 Онлайн телевизия 

През 2017 г. българските платформи не работят с определението „уеб 

телевизия“. През 2014 г. настъпват сериозни промени в предлагането на 

пакети от телевизионни канали, които могат да бъдат гледани онлайн в 

интернет. Особено силно е търсенето от страна на български общности в 

чужбина. „Онлайн телевизии“ обаче в тези платформи означава предимно 

онлайн версии на традиционни тв канали, които могат да се гледат. След 

опита на voyo.bg и nettera.bg да продават съдържание чрез абонамент или да 

се ползва за определено време след регистрация, през 2017 г. почти всички 

платформи поставят акцент върху „безплатно“ гледане. 

По отношение на гледането на онлайн телевизия или уеб телевизия няма 

данни в социологическите проучвания като отделна практика, за 

разлика от слушането на онлайн радио. Анализът на данните за български 

онлайн и уеб телевизии обаче показва, че трудно може да се отговори на 

въпроса как ще бъдат разчетени тези данни, ако съществуваха. Онлайн 

телевизия все още означава за платформите в интернет през 2017 г. интернет 

версия на традиционен тв канал или в други – най-голямата част от сайтовете 

на онлайн телевизии са в същността си сайтове с порнографско съдържание. 

 

Численост на уеб телевизиите: 
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Веднага трябва да бъде направена уговорката, че не може да бъде посочена 

точната численост на уеб телевизиите. Тук отразяваме само телевизии, които 

predavatel и slusham наричат онлайн телевизия, а е уеб телевизия. Не са 

включени телевизии, които са наричани „онлайн телевизия“, а имат 

регистрация за кабелно разпространение към 2017 г. 

Преброяването на телевизиите по тяхната същност, а не по тяхното обявяване 

дава различни данни от данните какви уеб телевизии има: 

- „Аз мога, аз знам“ трудно може да бъде определена като уеб телевизия, тъй 

като не стриймва през цялото време. 

- Преобладаващо сайтове, обявени като музикални онлайн телевизии, в 

gledai.tv, са с порнографско съдържание. 

- и в двата портала липсват някои от телевизиите, които са открити в хода на 

изследването. 

  

I. Устойчиви практики:  

Могат да бъдат посочени няколко устойчиви практики: 

Първата практика е създаване на българското: 

След 2009 г. творецът на онлайн телевизия не само разпространява телевизии 

онлайн. Той сътворява БЪЛГАРСКОТО в интернет. Идеята за ‚българското‘ 

в част от платформите за гледане на онлайн телевизии е противопоставяне на 

‚глобалното‘. Например създателите на търсачката Napred.bg обясняват защо 

да бъдат използвани вместо Google така: 

“Имало едно време двама верни приятели, които си работили в 

Интернет и правили сайтове. Всичко вървяло добре до деня, в 

който         стотици техни сайтове били изтрити от Google и 

останали безполезни, скрити за света. Двамата търсили причината за 

провала под дърво и камък и открили, че Google ги е наказал, защото 

използвали дизайн в бяло и червено, който се използвал и от "лоши" 

сайтове. И тогава разбрали, че компанията, която печели 30+ 

милиарда долара/година от рекламите в търсачката си, не желае да 
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отвори в България 10-20 работни места за редактори, които да следят 

какво става, а оставя компютри и дори статистика да решават 

съдбата на хора и бизнеси. (Napred.bg) 

Двамата приятели се сравняват с герои от „малка България“ и разчитат „(…) 

да подкрепите българското и човешкото пред чуждото, автоматизираното 

и комерсиалното“.  Единственото, което искат в замяна „двамата приятели“, 

е да бъде направен изборът на Napred.bg за начална страница. 

По същия начин първите уеб или интернет телевизии са рекламирани като 

„Първата българска онлайн телевизия“, „първата българска интернет 

телевизия“. И това не са телевизии, които търсят своя адресат сред 

емигрантските общности в чужбина, а по-скоро в България. Действащата през 

2017 г. платформа „Аз мога, аз знам“ се обявява на английски език като 

international internet tv I can, I know („международна интернет телевизия 

Аз мога, аз знам“), а в представянето се обявява като „Първата българска 

детска интернет телевизия“. Историята на телевизията е представена като 

„продължение на образователното детско ТВ шоу „Аз мога, аз знам" 

и  музикалната класация за деца и младежи "Супер 8", които бяха в ефира на 

ТВ7 в продължение на четири години и се радваха на висок рейтинг“. 

Телевизия „Аз мога, аз знам“ не може да бъде определена като уеб телевизия, 

тъй като не стриймва през цялото време. Тя не е единствената телевизия, 

чиито създатели вярват, че ‚високият рейтинг‘ на предаване в кабелна или 

сателитна телевизия ще се превърне в гледаемост в интернет. „Онлайн 

телевизия ММ“ е друг пример за медия, чийто създатели показват, че 

разчитат на „хоризонта на очакване“ на зрителите на кабелната телевизия 

„ММ“. Остава въпросът дали щяха да направят телевизия, ако не вярваха на 

пийпълметричните данни за гледаемостта на ефирните телевизии? 

„Продължаването“ на телевизионни проекти от националната и кабелната 

мрежа най-ясно личи в идеите на създателите за програмна схема. „Онлайн 

телевизия ММ“ има лятна схема на програмата – остарял модел в тв 

програмиране от времето, когато телевизиите повтаряха предавания на запис, 
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тъй като лятото телевизия не се е гледала в почивните станции. От „Интернет 

телевизия Аз мога, аз знам“ мислят програмата като редуване на „часови 

пояси“. Особеност е, че програмата се гледа изцяло чрез интернет, но смятат, 

че могат да я насочват само за България: „Програмната схема на 

телевизията ще бъде  изградена в часови пояси, отговарящи за 

възрастовите групи. За България до 18 часа програмната схема ще е с фокус 

към деца до 10 години, а след 18 часа - за деца и младежи до 18 години.“ Тази 

свръхстарателност на интернет автори в спазването на законодателството за 

електронните медии за предупреждаване на зрителите за каква възраст е 

предназначено съдържанието обаче се разбива в невъзможността да се 

програмира в часови пояси в интернет. Създателите оставят на зрителите да 

се самопрограмират спрямо българското време. 

Втората практика е абонирането: 

Създателите на платформи за онлайн телевизии и авторите на уеб телевизии 

възстановяват забравената форма на абонамент за вестника и списанието. 

Завръща се месечният и годишният абонамент за онлайн разпространявани 

телевизии. Освен това се превръща в оразличаваща практика по отношение 

на телевизиите, които са предлагани като „онлайн телевизии“ (най-често са 

предлагани като музикални онлайн телевизии), но представляват сайтове с 

порнографско съдържание, и изискват регистрация. 

Третата практика е раждането на новата медия чрез конфликт със 

„старата медия“: 

Посочихме вече примерите за телевизии5, които възникват след успеха на 

телевизионни проекти (те са прицелени в детската и младежката аудитория). 

Музикалната уеб телевизия „359 TV“ пък съдържа вид протест срещу 

неодобрението на СЕМ. Въпреки че самите автори казват, че в документите 

има пропуски. Наградите за хип хоп музика „359 Awards“ са част от 

програмата на TV7, докато телевизията все още съществува. След това те са 

                                                           
5 „Аз мога, аз знам“ от предаване по Супер 7, „онлайн телевизия ММ“ от ММ. 
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купени като музикална продукция от „359 TV“, но медията обобщава своя 

опит да се превърне в кабелна телевизия така: 

„Няколко пъти медията неуспешно подава молба за лиценз в СЕМ, но бива 

връщана поради разнородни пропуски. Очевидно екипът не се отказва. 

Докато строгите чичковци от регулатора допуснат 359 TV да допъпли по 

кабелно и сателитно разпространение, гледай онлайн сега! Адресът 

е http://www.359tv.com/live и е достъпен срещу едно единствено харесване от 

ваша страна във Фейсбук.“ 

През септември 2015 г. все пак авторите на телевизията съобщават, че 

телевизията тръгва и по кабел и сателит. В платформата на телевизията обаче 

няма координати и информация за кабелно разпространение, а само уеб 

телевизия, която е обозначена като онлайн телевизия. 

През 2016 г. уеб телевизия ПИК TV започва своята дейност след конфликтна 

ситуация в Съвета, който регулира дейността на електронните медии. 

Председателят на СЕМ Георги Лозанов напуска съвета през 2016 г., за да не 

подпише стартирането на телевизия ПИК като кабелен и сателитен оператор. 

Новият председател Мария Стоянова подписва, но въпреки това телевизията 

започва „да излъчва“ само онлайн като уеб телевизия в платформата, в която 

е и агенция ПИК. Въпреки че броят на уеб телевизиите е ограничен, именно 

една от тях предизвиква обсъждания за границите на предлаганото 

съдържание, въпреки свободата, която дава интернет. Регулаторът за пореден 

път е използван в стратегията за скандализираща реклама на нова медия. 

Още една „медия“ се появява, разчитайки на конфликт с авторитет, този път 

с предаване на най-старата телевизия у нас Тръгва само предаване „на живо“ 

във фейсбук профила на политически проект „Нова република“ по време на 

предизборната кампания през март 2017 г. Водещ е Ивайло Нойзи Цветков, 

излъчени са две издания. От „Нова република“ използват заставката на 

„Панорама“ от създаването на предаването, с добавяне на надписа „хаштаг 

Нова“ - #НоваПанорама. Предаването е отговор на условието на БНТ „Нова 

република“ да заплаща по 30 000 лева на минута за участие, според Радан 

http://www.medialog-bg.com/
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Кънев (Цветков, 2017). Според закона „Нова република“ е 

извънпарламентарна партия и няма право да участва в предизборната 

кампания с „безплатни политически изяви“. Радан Кънев смята, че като част 

от парламентарно представена коалиция в предходния състав на Народното 

събрание има право на подобни изяви по БНТ. За пореден път 

извънпарламентарните партии отправят поглед към интернет и каналите за 

комуникация в мрежата, след като са отстранени или затруднени в достъпа си 

в традиционните медии: „По тази причина винаги сме готови да се обърнем 

към новите медии, каквато е #НоваПанорама“, казва лидерът на „Нова 

Република“ (Цветков, 2017). В това интервю политикът от дясната партия 

обсъжда много повече традиционните медии, като посланията му са по-скоро 

отправени към зрителите на традиционните медии и не съдържат представата 

за „новите зрители“, които навярно не знаят какво предават по „Нова тв“ и 

bTV, не гледат „Националната лотария“, избягали са много преди Радан 

Кънев към интернет съдържания. 

БНТ изпраща нотариална покана до „Нова република“, Радан Кънев и Ивайло 

Нойзи Цветков да бъдат свалени предаванията, в които се използват знаци на 

предаването „Панорама“ на БНТ. Според Радан Кънев «(...) в предаването се 

коментират теми, които са табу за "конвенционалните" медии.» Предаването 

е обявено от него като пробив в « наложената цензура» и Кънев обявава края 

на медийния комфорт. «Нещо повече – бърза проверка в масивите на 

Патентно ведомство показва, че правата на БНТ върху търговска марка са 

отдавна изтекли. Безхаберието в обществените медии не е от вчера, но със 

сигурност не е наша вина“ (Офнюз, 2017). Но фейсбук предаването няма 

следващи издания след март 2017 г. 

 

II. Разпределения на телевизиите по формати/адреси 

1. Специализираните по тематика 

 Политическите проекти за уеб телевизии 
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Единствената уеб телевизия, която е действаща през 2017 г., е ПИК. В 

predavatel.com тя е представена в списъка с „политематични онлайн 

телевизии“ и стои с логото „Телевизия за политически скандали“. В списъка 

на традиционните телевизии медиите, свързани с политически партии, също 

са с програми за политематични канали: „Алфа ТВ“, „СКАТ“, „България 24“. 

„Телевизия ПИК (ПИК TV) стартира излъчване днес на 6 ноември 2016 г. в 

13 часа с предаване на живо от НДК. Новият телевизионен проект е 

продължение на популярния сайт за политически новини - "Агенция ПИК" 

(www.pik.bg). Милионите читатели на агенцията получават възможност за 

актуална и нецензурирана, от статуквото истина за събитията в 

страната, вече и като онлайн телевизия.“ 

Шоу и политическа бомба в изборния ден тогава обещават Ива Николова, 

Албена Вулева и Звездомира Мастагаркова. В 16:10 ч. в първия ден е обявена 

„премиерата на най-хитовия руски мафиотски сериал "Клопка", рекламиран 

като новата „Бригада“. Още една подражателска практика на традиционните 

медии – в „ефира“ си в първия ден на излъчване уеб телевизията обявява 

„Най-авторитетната социологическа агенция у нас "Сова Харис" ще мери 

специално за ПИК TV резултатите от изборния ден.“ При ПИК се забелязва 

особен вид хибридност с друга форма на онлайн съдържание. На сайта на 

Народното събрание могат да бъдат гледани в реално време (Народно 

събрание, видео, 2017) заседанията на парламента по време на парламентарен 

контрол. ПИК интегрира в програмата си това съдържание и се получава 

особен вид „парламентарен канал“, познат от близкото минало. 

През изследвания период БСП обявява, че през септември или октомври 2017 

г. слага началото за партийна телевизия. Разграничението, което лидерът на 

БСП Корнелия Нинова прави в изказване през 2017 г., показва разбиране за 

традиционната медия като „истинска“, за разлика от интернет медията: 

«Амбицията на "Позитано" 20 е телевизията да не е просто интернет 

базирана медия, а "истинска". Най-вероятно ще има "ракета носител", т.е. 

ще стъпи на вече съществуваща телевизия. Не е ясно коя ще е тя обаче. Дори 
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и да реши да създаде собствен канал, без да използва ресурсите на вече 

действащ, на БСП няма да й е трудно. Регистрационният режим в България 

е много лек и би отнел максимум месец“ (Антонова, Старидолска, 2017). 

  

 Музикалните уеб телевизии 

В predavatel.com уеб телевизия „ММ“ е обявена като „музикална онлайн 

телевизия“. На сайта си „ММ“ се анонсира така: „Стартира отново като 

онлайн платформа за „музика, лайфстайл, интернет медия и електронна 

борса за таланти“ и „първата 24/7 онлайн телевизия в България“. Разказана 

е историята на първата ефирна телевизия за българска музика. И въпреки че 

в съдържанието на възродената вече като уеб телевизия медия българската 

музика съжителства с чуждоезична, настояването на българското отново е 

налице. Наследен е моделът на програмиране с лятна програмна схема: „Лято 

2017 акценти в програмата“. 

Във форума на телевизията зрителите на „старата“ традиционната медия 

набавят историята на „ММ“. Представата за традиционната телевизия е за 

медия, в която ти четат мейла. Обратната връзка е „изговаряна“ от водещите, 

а не е само писано слово. Зрител с никнейм Анти-елек пише на 11.09.2016: 

„Нямаше друга телевизия където като пуснеш, знаеш, че след 1-2 песни ще 

има Korn, Slipknot, Manson, Linkin park, Limp Bizkit, Deftones, P.O.D и т.н. 

Винаги ще помня Роро и после Киро с Интерактив, как са ми чели e-mail-и в 

ефир и как 2 часа беше пълен кеф.“ 

В списъка с тематични онлайн телевизии на predavatel.com влиза още един 

адрес: на live7.tv за „симфонични концерти, опера и театър на живо“ . 

Live 7 TV обявява себе си за „първата по рода си телевизия за изкуство в 

България. Медията излъчва пряко по интернет симфонични, оперни и 

театрални постановки, а също поп, и рок концерти. Чрез нея хората в цял 

свят могат да следят културните събития в страната ни пряко по 

интернет.“ Началото на видеозаписите е от 2009 г., а проектът е на 

MediaTeam. Създателите й се гордеят с предаването до САЩ на българския 
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финал на Евровизия с две минути закъснение на сигнала: „През 2012 година 

Live 7 TV отрази и българския финал на Евровизия.“ Качеството на сигнала 

също е важно в самопредставянето – „излъчва цифрово в high definition 

формат“. 

Още през втората седмица от старта си, Live 7 TV беше на четвърто място по 

гледаемост, според водещи български сайтове, предаващи онлайн телевизии. 

Архивите на видеозаписите не са наречени подкаст, а „видео фонд с архивни 

записи“. 

Отбелязваме още една телевизия с музикален профил „359TV“. Подобно на 

много други уеб проекти и тя има символно начало, защото създава 

„българското“. „В 15:59 часа на 3 март, навръх Националния празник, в 

интернет стартира 359 TV. Това ще е „Домът на българската музика“! 

Профилът на телевизията е определен чрез българска и световна музика в 

съотношение 70:30 в полза на българската музика. „359TV подкрепя 

инициативата за въвеждане на квота на българска музика във всеки 

музикален канал.“ 

„Няколко пъти медията неуспешно подава молба за лиценз в СЕМ, но бива 

връщана поради разнородни пропуски. Очевидно екипът не се отказва. 

Докато строгите чичковци от регулатора допуснат 359 TV да допъпли по 

кабелно и сателитно разпространение, гледай онлайн сега! Адресът 

е http://www.359tv.com/live и е достъпен срещу едно единствено харесване от 

ваша страна във Фейсбук.“ 

 Музикалните телевизии, които не са музикални. Порнографско 

съдържание 

В платформата bg-gledai.tv6 в групата на музикалните онлайн телевизии са 

показани десетки сайтове. Част от тях са с порнографско съдържание, като 

повечето са анонсирани като телевизии с поп-фолк музика, например Azis tv 

– България и подобни на нея. 

                                                           
6 Също и в платформата: 
https://bgtop.net/category/0/140/%C3%EB%E5%E4%E0%E9+tv+%EE%ED%EB%E0%E9%ED 
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 Спортните телевизии 

Футболните клубове и на „Левски“, и на ЦСКА правят телевизии. ЦСКА 

започна да прави телевизия, но през 2017 г. спря излъчването на съдържание 

на живо и поддържа сайт с видеозаписи. „Левски ТВ“ наподобява уеб 

телевизия, но не се излъчват на живо предавания, а записани видеоклипове са 

подредени в плейлиста, която се включва автоматично с отварянето на 

платформата на Levski.bg. Спортните телевизии са в особено положение, тъй 

като спортните кабелни и сателитни канали са сред най-печелившите 

телевизии. От друга страна, футболните клубове имат договори кои мачове от 

кои шампионати в коя телевизия да бъдат излъчвани и за онлайн предаване 

остават предимно приятелските мачове, откъси от снимките на тренировки и 

т.н. 

Въпреки че се срещат като „инернет телевизия“ или „онлайн телевизия“ 

Gong.bg и Спортал.бг не са уеб телевизии.  

 

 Лайфстайл телевизии 

Уеб телевизия, която има версия на български и на английски език, отговаря 

на всички изброени фактори за уеб телевизия и не е музикална, а по-скоро 

ориентирана към свободното време и начин на живот, е „100%Ауто Мото 

Тв“ –http://www.100automoto.tv/. В predavatel.com е обявена като 

„автомобилна онлайн телевизия“ и отново е изрично подчертано, че е „Първа 

българска автомобилна телевизия“. 

Тук попада и „In LIFE TV“, която описва историята си като траектория от 

сайт през 2014 г., който прераства в онлайн телевизия от средата на февруари 

2015 г. „През март 2016 г. получава лиценз от СЕМ за кабелна и сателитна 

телевизия, като стартира официално излъчване на 1 май 2016 г. - Великден.“ 

На сайта на телевизията има видеоархив, и се анонсира като „Позитивната 

телевизия на България“. 
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Точно тези телевизии показват непълнотата в списъците на predavatel.com и 

slusham.com. В списъка на slusham.com и на платформата Online-Television 

откриваме още две уеб телевизии „TV ART“ и „ArtLive“. Втората е типичен 

пример за уеб телевизия, но вместо с това определение, авторите й работят с 

колебанията между „платформа“ и „интернет телевизия“ в 

самопредставянето. 

„ArtLive е онлайн медия от ново поколение, отразяваща артистичния 

живот, чрез видео излъчване на разнообразни арт събития на живо в 

интернет. АrtLive е интернет телевизия за изкуство и култура, и е място за 

всички, които искат да имат достъп до интересни арт събития от цяла 

България – на живо и on-demand“ 

 

  

Уеб телевизиите задават необходимостта от смяна на езика на телевизията, 

тъй като излъчванията са 24 „на живо“, но част от тях са на запис. „TVart“ 

излъчва на живо записи „в рамките на 100-секундни видео клипове събития 

и обекти от цял свят. TVart показва различни световно известни, както и 

напълно непознати туристически дестинации и хотели“. Това е 

http://www.medialog-bg.com/


Жана Попова. Уеб телевизиите в България през 2017:  
от мечтата за кабелна телевизия към мечтата за високо дигитално качество 

с. 108-132 
 

124 
Медиалог/ Medialog, бр. 3/2018 
ISSN 2535-0846 www.medialog-bg.com 

единствената телевизия, чиито създатели се лишават от „гласа“ като 

средство за общуване и смятат, че визуалният език с най-високо 

технологично качество е достатъчен. В описанието си създателите казват: 

„TVART не включва гласови коментари, което я прави по-достъпна за по-

голяма аудитория.“ 

  

 Образователни телевизии 

Тук попадат телевизията на Медицинския университет във Варна MU-Vi.tv и 

детската образователна телевизия „Аз мога, аз знам“, която обявява лист с 

консултанти, който започва с декана на ФНПП на СУ проф. д-р Божидар 

Ангелов. Телевизията на МУ-Варна има ясно заявен профил „образователнa 

телевизия със специализиран програмен профил медицина и здравеопазване“. 

Началото е от 2015 г. Университетът има и регистрация за кабелно и 

сателитно разпространение, но програмата се излъчва само онлайн. 

Програмата е ясно описана по часове – лекции на „специалисти от областта 

на медицината, фармацията и обществното здраве“ и предавания, които са 

„образователна здравна програма за широка аудитория“. От една страна 

адресират посланията си към студентите, а от друга – към пациентите като 

целева аудитория. 

Единствената заявена като уеб телевизия – „Образователната web tv 

Знания“7 –  всъщност не е телевизия8, а само сайт с текст и снимки, дори без 

видеозаписи. 

  

 Телевизии със сервизна информация 

През 2017 г. не работи и единствената онлайн телевизия с информация и 

прогнози за времето. Няма данни кога е създадена „Метео ТВ“, в 

                                                           
7 Образователната web tv Знания. http://www.znania.tv 
8 Това обяснява и защо не присъства в списъците на нито една от използваните търсачки за 

онлайн телевизии и уеб телевизии. Oткрита e чрез търсачката на google чрез съчетанието ‚web 

tv български език‘. 
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predavatel.com е анонсирана така: „онлайн телевизионен канал за времето на 

частен метеорологичен офис „ТВ-МЕТ“ ЕООД.“9 Телевизията е част от 

каталога и на Online-Television 

  

 Религиозни телевизии  

Най-много трансформации от създаването си претърпяват религиозните 

телевизии. 

На 10 март 2007 г. е началото за „Християнската адвентна online телевизия 

Hope Chanel Bulgaria“. Създадена е от екип на Църквата на адвентистите от 

седмия ден в България. 

По сведения на predavatel.com след това възниква „Пловдивска православна 

телевизия“, според чиято история започва „излъчване на 11 февруари 2010 г. 

през уеб страницата на Пловдивска митрополия“. През декември 2010 г. 

телевизията, за чийто продуцент е обявена „митрополията, а в екипа 

работят богослови, свещеници и журналисти под ръководството на Негово 

Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай“, е регистрирана 

като кабелна телевизия със специализиран – културно-образователен профил. 

През 2017 г. няма излъчване на живо, а само няколко видеозаписа на 

проповеди. 

Продължава да действа през 2017 г. „Хармония TV (HTV)“, която се 

самоопределя като „християнска телевизия, която е част от видението на 

Евангелска Църква на вяра – Емануил, град Пловдив“. Според predavatel.com 

идеята за телевизия е от 1994 г. (когато е мислена като традиционна медия), 

но тв студио на Евангелската църква започва да работи през 2012 г. В 

амбициите на създателите на телевизията е да я разпространяват по сателит. 

Не намират място в списъка с онлайн телевизии на predavatel.com, навярно 

защото са в списъка с онлайн радио, още две уеб телевизии. Телевизия 

„Светлина“ и „865tv“. Втората е обявена като „християнски видео канал на 

                                                           
9 ТВ-МЕТ. www.meteotv.bg 
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Студио 865, който се разпространява от IPTV.bg“. Интернет протокол 

телевизията „865tv“ обаче има характеристиките на уеб телевизия. 

 

2.      Специализирани по регион 

-          Регионални телевизии 

С история е свързана единствената уеб телевизия, която макар и трудно, 

можем да определим като „регионална“ - „Епохи ТВ“, която се е правила от 

студио в Сухиндол и е определена от predavatel.com като „онлайн телевизия 

за история от Сухиндол“. Но през 2017 г. сайтът съдържа само списък с 21 

заглавия на видеофилми, правени от автора на „телевизията“. 

Няма уеб телевизии, правени от български общности в чужбина. 

3. Специализирани в аудитория 

В нашето изследване беше обособена една група уеб радиа, специализирани в 

аудитория. При уеб телевизиите това са образователната детска интернет 

телевизия „Аз мога, аз знам“ и младежката онлайн телевизия „ММ“, която 

всъщност много силно разчита на спомена за ефирната „ММ“, която е 

гледана от пораснали младежи, някои от които вече родители на 

младежи. 

Възможно е през следващите години да се породи специална група уеб 

телевизии – които условно наричаме „училищни телевизии“. През 2017 г. са 

откриваеми десетки новини в традиционни медии, особено в емисиите на 

БНТ, „Нова тв“, Би Ти Ви, за училища, в които е оборудвано тв студио, има 

курсове по операторство и журналистика, правят се записи от ученици. Но 

най-вече заради защита на децата в интернет тези записи едва ли ще се 

превърнат в предавания от програма на уеб телевизия. 

4. Радио-и телевизии 

Още в обобщението на резултатите от изследването на уеб радиото през 2014 

г. се отбелязва, че се оформя група на радио-и телевизиите с обща марка. 

През 2017 г. в тази група са: „Форти“ радио и „Форти“ телевизия, Пазарджик, 
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радио „Светлина“ и телевизия „Светлина“, както и Радио „Натурал“, 

телевизия „Натурал-А“ – на университета ВУАРР в Пловдив. 

  

III. Защо националните традиционни телевизии не посягат към уеб 

телевизията?  

Интерес представляват три различни подхода, които БНТ, Би Ти Ви и „Нова 

тв“ избират, за да общуват със зрителите, които са в интернет. Би Ти Ви 

създаде платената платформа за видео voyo.bg, „Нова тв“ качва част от 

съдържанието си на запис на платформата Nova play и купи българската 

видеоплатформа vbox.bg, като започна да произвежда сериали и ангажира 

видеоблогъри за специално съдържание, което не се излъчва в програмата на 

традиционната медия. БНТ разрои сайтовете си. Според отчета пред СЕМ на 

Вяра Анкова като генерален директор на БНТ през второто полугодие на 2016 

г. 

 «- броят на уникалните потребители е увеличен с близо 4%,;  

 - показванията на страницата и сесиите генерират ръст от близо 12 

 - средната продължителност на сесията се увеличи с над 10 %.»  

(От отчета за периода януари-юни 2017 г.10) 

Възниква въпросът защо след като влагат толкова много усилия в 

разработването на видеоплатформи и информационни сайтове в интернет, 

традиционните медии не посягат към уебтелевизия с преструктурирано 

съдържание, което да се излъчва специално за зрителите в интернет. 

                                                           
10 Още данни от отчета на Вяра Анкова пред СЕМ за периода януари-юни 2017 г.: 
Сред важните индикатори, които са сигнал за доверието на аудиторията към news.bnt.bg, 

е броят на завръщащите се потребители. Той е близо 50%. Според данните основната 

таргет група 25-44-годишните е увеличила присъствието си в сайта с между 25-27%.  
Запазва се тенденцията сайтът да бъде предпочитан от читателите по време на големи 

информационни събития. Най-висока посещаемост news.bnt.bg регистрира, както по време 

на конкурса Евровизия 2017, като във финалния етап на 14 май достигна пик от над 35 000 

уникални потребители за няколко часа, така и в нощта на парламентарния вот 26/27 март 

като отчете общо над 46 000 уникални потребители. 
Благодарение на активността си във Фейсбук, news.bnt.bg успя да увеличи последователите 

си с над 2 000 души, голяма част от които са от по-младото поколение.» 
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Телевизиите имат достатъчно продукция, за да създадат уникално 

съдържание. 

 

Изводи: 

Първият извод е, че има запазен стремеж типологията на уеб телевизиите 

(наричани в платформите онлайн телевизии) да следва модела на деление на 

традиционната медия – на политематични и профилирани /специализирани/ 

канали. Тази типология има своята логика, тъй като част от т.нар. онлайн 

телевизии, които са уеб телевизии, продължават да следва „мечтата“ си от 

първото десетилетие на XXI в. да бъдат нещо повече от онлайн излъчване и 

да видят „ефир“. Там, където подобно бъдеще въобще не се привижда от 

създателите на уеб телевизии, липсва определението по профили, което 

подсказва регистърът на Съвета за електронни медии. Заявяването на 

определението на телевизията е по тематика или за кого е предназначена като 

аудитория уеб телевизията. 

Вторият извод, който можем да направим, е, че няма пазар на уеб 

телевизии, в този вид, в който го познаваме при традиционните 

телевизии. И все пак – за разлика от уеб радиото – при телевизиите оцеляват 

само онези, които се целят във високо технологично качество, или онези, 

които не разполагат с най-добрата техника, но пък търсят да срещнат погледа 

на зрителя – а именно телевизиите на различни християнски деноминации. Но 

навярно бъдещето предстои, особено в спортните телевизии. „Формула 1“ 

обяви, че ще пренесе част от съдържанието си срещу платен достъп в 

интернет платформи и предвижда стрийминг в реално време. Дали обаче няма 

да е добре печелеща форма на телевизионно съдържание, а не „безплатно 

гледане“, както в момента? 

Заключение 

Трудно можем да посочим точни данни колко са уеб телевизиите на 

български език или с български адреси през 2017 г. Платформите не използват 

термина уеб телевизия, работят с „онлайн телевизия“. Самите телевизии, 
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които отговарят на определението за уеб телевизия, назовават себе си: 

„онлайн телевизия“, „интернет телевизия“, „интернет базирана 

телевизия“. През 2017 г. кабелни телевизии, които излъчват съдържанието си 

в интернет, също се самоназовават „онлайн телевизия“. През 2017 г. 

устойчиви се оказват три вида телевизии: религиозните, лайфстайл 

телевизиите и радио-и телевизия. Изчезнали са телевизиите, които 

предоставят сервизна информация, единствената за регионална история 

„Епохи ТВ“, не работят проектите за спортни телевизии, с изключение на 

телевизията на футболен клуб „Левски 1914“. От своя страна – религиозните 

телевизии са на християнски деноминации извън Българската православна 

църква. Лайфстайл телевизиите са уеб телевизии, които излъчват концерти 

„на живо“ или кратки видеоклипове. Формално най-голям е броят на 

„музикалните онлайн телевизии“. Но изследването показа, че зад тази 

формулировка в част от платформите се отварят сайтове с порнографско 

съдържание. Повечето от тях са обявени като телевизии за поп-фолк музика. 

До 2017 г. слушането на уеб радио влиза в социологическите проучвания на 

практиките в интернет, a гледането на телевизия в интернет не съществува 

като отделно формулирана дейност. Изцяло липсват уеб телевизии за 

младежка аудитория, за детска аудитория, въпреки много високото заявяване, 

което може да бъде чуто в традиционните медии, че „младите хора“ са в 

интернет. Въпреки ресурса, който притежават, традиционните телевизии не 

желаят да правят уеб телевизия с програмиране специално за таргет групи в 

интернет. Търсят други начини за привличане на аудиторията там. 

Изследването показва още необходимостта от различен подход на авторите 

на послания в интернет. Платформите за гледане на български телевизии 

онлайн преживяват истински бум – българи, живеещи в чужбина заплащат 

месечен абонамент, за да получават съдържание от тях. През 2017 г. виждаме 

тези платформи да предоставят „безплатно гледане“. Това обяснява защо има 

малко предложения на уеб телевизии, които могат да бъдат гледани и от 

българите в чужбина. Например, „Аз мога, аз знам“ програмира предаване 
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само в час по българско време, сякаш не се излъчва в интернет. Но защо няма 

нито една телевизия, правена от българска общност в чужбина, е въпрос, 

който буди интерес. Може би общностното не е свързвано с телевизията като 

медия? 

В обобщение на получените резултати можем да направим извода, че 

основният проблем в правенето на уеб телевизиите на български език е 

неяснотата кой се очаква да ги гледа? Като изключим религиозните 

телевизии, всички други търсят своя адресат, вместо да изграждат посланията 

си точно за него. 
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГАТА „МЕДИАТИЗИРАНОТО ИЗМЕРЕНИЕ НА 

ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА“ НА МАРИЯ НЕЙКОВА И РАЛИЦА 

КОВАЧЕВА 

 

ПЪРВАН СИМЕОНОВ 

 

A BOOK’S REVIEW ‘THE MEDIATIZED DIMENSION OF 

FOREIGN POLICY’ , BY MARIA NEIKOVA AND RALITSA 

KOVACHEVA 

 

PARVAN SIMEONOV 

 

Резюме: Книгата „Медиатизираното измерение на външната 

политика“ представя резултатите от изследването на 

външнополитическите послания в предизборната кампания на 

предсрочните парламентарни избори в България, на 26 март 2017 г. 

Изследването е проведено по проект на проф. д-р Мария Нейкова и 

д-р Ралица Ковачева, финансиран по НИС на СУ „Св. Кл. 

Охридски“. 

Ключови думи: книга, рецензия, предсрочни парламентарни 

избори, България, 2017, външна политика, медии 

 

Summary: The book Тhe Мediatized Dimension of Foreign Policy 

presents the results of a study of foreign policy claims in the election 

campaign for the early parliamentary elections in Bulgaria on March 26, 

2017. The study was carried out by Prof. Dr. Maria Neikova and Dr. 
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Ralitsa Kovacheva under a project financed by the Scientific Research 

Centre at the Sofia University ‘St. Kliment Ohridski’. 

Key words: book’s review, early parliamentary elections, Bulgaria, 

2017, foreign policy claims, media 

 

„Медиатизираното измерение на външната политика“ е съвместен 

изследователски труд на преподавателите във Факултета по журналистика и 

масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 

проф. Мария Нейкова и д-р Ралица Ковачева. Изследването е проведено по 

проект, финансиран по НИС на СУ. 

Външната политика и международните теми несъмнено бяха основен акцент 

в предизборната кампания през 2017 г. Книгата фиксира този факт научно и 

успешно преодолява изкушението да остане при публицистиката. 

Изследването е изключително дисциплинирано и прегледно в подхода и 

структурата си, макар и комбиниращо похвати на различни научни подходи. 

Книгата стъпва на утвърдена методика на анализ на политически твърдения, 

която е адаптирана добросъвестно спрямо конкретния контекст. Мария 

Нейкова и Ралица Ковачева базират проучването си на емпирични данни: 

събрани изказвания на политически фигури, посветени на международната 

политика, в рамките на предизборната кампания през 2017 г. в трите 

основни телевизии в България (БНТ, БТВ и НОВА). Анализирани са само 

такива политически актьори, които представляват партии с възможност да 

попаднат в Народното събрание. 

На тази основа проф. Нейкова и д-р Ковачева целят да изведат тенденции в 

„медийния образ на българската външна политика според твърденията, 

направени от представителите на политическите партии по време на 

предизборната кампания“. 
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Направен е и подробен преглед на програмните намерения на основните 

партии у нас по отношение на външнополитическите теми. Така анализът на 

институционалните позиции се допълва и с анализ на партийните. 

В рамките на емпиричното изследване са анализирани теми, актьори, тези и 

т.н. Специално внимание е отделено на т.нар. фрейминг – рамкирането на 

темите от страна на политическите актьори. 

В регистрационната карта е добавена и ролята на журналистите. Така 

изследването придобива още по-сериозна стойност. 

Заедно с това е предаден и контекстът на случващите се събития – така 

читателят се ориентира по-лесно, а изследването добива допълнителен 

мащаб. 

Книгата обаче далеч не е само емпирично изследване. Критичното 

осмисляне е основната нейна тъкан и това особено добре личи в прегледа на 

официални документи и източници, с който започва изследването. Този 

преглед се фокусира върху България в сравнение с околните страни и, от 

една страна, служи за теоретична база на изследването, а от друга – насочва 

вниманието върху практическото „дигитално отсъствие“ на същностни 

елементи на външната политика на страната ни. 

Книгата на Мария Нейкова и Ралица Ковачева успява да представи 

изключително мащабно и в същото време аналитично изследване. Без да 

напуска изследователската сдържаност, книгата успява да покаже активна и 

критична авторска позиция. 
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РЕЦЕНЗИЯ ЗА КНИГАТА „СЪБИТИЙНИ КОМУНИКАЦИИ - ОТ 

БЕРНАЙС ДО ФЕЙСБУК“ 

 

ВЕНЦЕСЛАВ БОНДИКОВ 

 

BOOK’S REVIEW ‚EVENT COMMUNICATIONS FROM BERNAYS TO 

FACEBOOK‘ 

VENTSESLAV BONDIKOV 

 

Резюме: Рецензия на книгата „Събитийни комуникации – от Бернайс 

до Фейсбук“ на Светослава Ковачева 

Ключови думи: книга, рецензия, комуникация, пъблик релейшънс, 

събитие 

 

Summary: The book‘s review ‘Event Comunicarions from Bernays to 

Facebook’ 

Key words: book, review, communication, public relation, event   

  

Монографията „Събитийни комуникации - от Бернайс до Фейсбук“ на гл. ас. 

д-р Светослава Ковачева разглежда съвременни актуални модели за 

комуникационно въздействие и взаимодействие чрез събития. Последните в 

настоящия труд са анализирани като специфична техника в пъблик 

рилейшънс, притежаваща изключителни по своята ефективност възможности 

за постигане на взаимодействие между организациите и техните публики – 

външни и вътрешни. Спокойно може да се каже, че в книгата понятията 

„събитийни техники“ и „събитийни комуникации“ обосновано придобиват 

http://www.medialog-bg.com/
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теоретически и практически институционални и категориални значения и 

стойност за инструментариума на пъблик рилейшънс. 

Контекстуално разгледаните събитията по техните характеристики и 

признаци поставят основата на една нова за пъблик рилейшънс технологията 

типология на събитията. 

В тази, на пръв поглед, твърде проучвана проблематика (от Бернайс до наши 

дни) да синтезираш, да насочиш вниманието и в крайна сметка да търсиш 

новото, изисква не само професионален опит и компетентност, но и 

изследователски поглед и хъс. 

Неслучайно основният акцент в монографията е поставен върху събитието. В 

монографията, от една страна, са представени идеите, концепциите на 

различните научни школи, но заедно с тях са изложени позициите и на 

автора.   Събитието е анализирано в зависимост от контекста на случването 

му – самостоятелно или в рамките на паралелно протичащи такива. 

Предложен е систематичен подход към видовете планирани събитията според 

техните външни и вътрешни признаци. Изброени и анализирани са близо 18 

признака, на основата на които събитията могат да се типологизират. 

Събитието, като комуникационна техника и използването му за 

взаимодействие с публиките е проследено от времето на зараждането пъблик 

рилейшънс като социална технология до днес. 

Вторият акцент в монографията е поставен върху възможностите на 

планираните и организирани събитията за достигане до определени целеви 

публики на организациите. Въз основата на утвърдени класификации за 

вътрешни и външни публики са посочени начини за интегрирането на 

последните две групи посредством събитийни комуникации. Класическите 

техники в пъблик рилейшънс като: спонсорства, меценатства, 

пресконференци, брифинги и други са разгледани от аспекта на 

предварително планирани, организирани и проведени събития с внимателно 

преценени и прогнозирани резултатност и ефективност. Също така са 

http://www.medialog-bg.com/
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представени и актуални, нестандартни, но приложими и прилагани форми и 

формати на събития за вътрешни и външни публики. В тази част на 

монографията критично е анализирано адаптирането на събития за 

реализацията на маркетинговите цели на организациите. 

Интерес представлява анализът на възможностите за надграждане, 

обогатяване и взаимодействия при онлайн и офлайн събития. Проследени и 

посочени са както предимствата, така и недостатъците на съвременните 

приложения на цифровата глобална среда за планиране и организиране на 

събития. 

В монографията събитието се третира като ефективна техника за двупосочна 

и непосредствана комуникация с публиките на организациите. В епохата на 

интернет специално внимание е обърнато на специфичните различия по 

отношение на ефективността на офлайн и онлайн събитията. Онлайн 

събитията се категоризират като технически двупосочни в полето на 

комуникацията, но опосредствани от цифровата медийна среда, която 

респективно минимизира тяхната резултатност. 

Представената монография на д-р Ковачева концептуализира основни 

класически и актуални, нестандартни техники за достигане до целеви 

аудитории посредством събитийни комуникации с цел постигане на 

максимална ефективност на взаимоотношенията организация – целеви 

публики. 

Без да претендира за абсолютна изчерпателност, монографията „Събитийни 

комуникации – от Бернайс до Фейсбук“, може да се определи като заявка за 

бъдеща разработка в областта на така избраната и поставена проблематика. 

Сигурен съм, че тази монография ще представлява интерес за различни групи 

– студенти, специалисти в областта на връзките с обществеността, както и на 

експертите по комуникация. 
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РАДИО НА СЛЯПО. „БРАЙЛ ФМ” 

 

РУМИ РАФЕТ 

 

‚BRAILLE FM‘ – TO SEE THROUGH RADIO 

 

RUMI RAFET 

 

Резюме: Текстът представя „БРАЙЛ ФМ” – социално радио, 

създадено и поддържано от хора със зрителни увреждания. 

Разгледана е историята на радиото, редакционната политика, 

изготвяните предавания, екипът.  

За по-добро разбиране на проблематиката за хората със 

зрителни увреждания са дадени и подробности за 

специализираното образование в България, както и за 

компютърния софтуер и мобилните приложения, 

подобряващи достъпността до програмите на медиите. 

Ключови думи: социално радио, незрящи, специализирано 

образование, достъпна среда, екранни четци, уеб достъпност. 

 

Summary: The text below is dedicated to one unique radiostation 

in Bulgaria – BRALLE FM RADIO, web-based only. It is a 

social type of radiostation that is created, supported, broadcast 

and managed by visually impaired persons. There follow the 

history and the origin of the idea of the radio, various programme 

pieces, team, editorial responsibility and policy to help, to inform 

and to entertain the audience. 
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To the purpose of easy comprehension of the that problematical 

topic for visually impaired people the text offers information on 

specialized education and schools in Bulgaria, as well as some 

practical details on computer software programs and mobile 

applications that contribute to the access of journalistic 

production from different spheres of society and media. 

Key words: social radiostation, blind or visually impaired 

persons, specialized education for visually impaired persons, 

accessible environment, electronic braille, transfer and pressing 

machines, electronic readers, web-access. 

 

Текстът е откъс от дипломната работа (творческа защита) на 

Руми Рафет с дипломен ръководител хон. ас. Диляна Кирковска, 

защитена с отличен през 2017 г. в специалност „Журналистика“. 

От медицинска гледна точка слепотата представлява тежко и най-

често необратимо отклонение от нормалното зрение. Но тя също 

може и трябва да се разглежда като едно специфично обществено 

явление - сложно и многостранно. Това предполага изследването на 

слепотата от много и различни аспекти, защото и последствията от 

нея са не само много и различни, но и създават проблеми, трудно 

разрешими както от отделния ослепял индивид, така и от 

обществото", така пише в статията си "Един поглед върху слепотата“ 

(етико-психологични аспекти)" Иван Ганев1. 

Според него "и у нас, и по цял свят по различни причини слепотата 

като социално явление нараства и въпросът какво всъщност 

представлява тя е с комплексен характер и съвсем приблизителна и 

бледа представа за неговата сложност може да се получи само от 

простото изброяване на аспектите и проблемите, които неизменно я 

съпътствуват. Тук могат да се посочат такива проблеми и страни на 

                                                 
1 Иван Ганев е бил председател на Съюза на слепите в България, доктор по 

философия, ослепява на 20-годишна възраст. 
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слепотата като медицинските, медико- социалните, проблемите на 

образованието, рехабилитацията, трудоустрояването с цялата му 

сложност, социализацията и ресоциализацията, интеграцията и т. н. 

Всичко това подсказва какви значителни научно-теоретични, 

социални, социално-психологически, дори морални усилия са 

необходими и колко много материални средства трябва да бъдат 

вложени за всестранното изследване на слепотата и най-важното, за 

получаване на максимално верни и обосновани изводи. Те не бива да 

останат само в сферата на теорията, а да предложат реални 

възможности за извличане на най-адекватните и най-добрите в 

практическо отношение мерки за социалното преодоляване на 

слепотата" (Ганев, 1995). 

Авторът дава важна препоръка, свързана с теоретичните изследвания 

на слепотата – те не трябва да бъдат самоцелни, а да приключват с 

такива практически съвети и резултати, които да гарантират 

собственото си реално, бързо и ефективно внедряване в живота на 

слепите хора. Защо? 

Защото животът на слепия човек е всъщност живот на един нормален 

човек, но поставен при по-специфични условия. 

В настоящия откъс от дипломна работа определенията слепи, 

незрящи, хора със зрителни увреждания, хора с увредено зрение и 

пр. ще се ползват като синоними. 

Радиото е най-достъпната медия за хората със зрителни увреждания. 

Пресата и телевизията залагат на визуалните елементи и така 

създават трудности за възприемане. Докато радиото дава достъп до 

информация, знания и развлечения без да има нужда някой да им чете 

или обяснява образите от екрана.  Радиото дава още една възможност 

на слепите - възможността за професионално развитие. През 2006 г. 

научих за три момчета с нарушено зрение, които са създали онлайн 

радио. Аз съм сляп по рождение и тази информация ме накара да се 
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запитам може ли да се прави радио без употреба на зрение, какво е 

достъпно и какво – не. 

През годините продължих да се интересувам от темата, разбрах и за 

други слепи радиоводещи. Така научих и за създаването на "Брайл 

ФМ" – радио, в чийто екип повечето хора са с увредено зрение. 

"Брайл ФМ", чиято концепция е да запознава обществеността 

със света на хора със специфични потребности, се 

разпространява само онлайн.  

Към момента в България липсва подобно радио, което да говори за 

проблемите на хората с увреждания, да бъде техният глас в ефира, 

още една сериозна причина да се обърне внимание на усилията на 

екипа, който прави това социално радио. 

Искам изрично да уточня, че в заглавието "Радио на сляпо" изразът 

"на сляпо" е употребен буквално, а не в преносния му смисъл, защото 

когато се каже, че нещо се прави на сляпо, хората остават с 

впечатление за хаотични действия, извършвани без необходимото 

познание. А аз всеки път, когато присъствах в студиото на "Брайл 

ФМ", ставах свидетел на висок професионализъм и работна 

дисциплина. 

При изработването на настоящия дипломен труд съм  провел 

интервюта с четирима души от екипа на радиото: Владислав 

Кацарски – създателят на “Брайл ФМ”, Димитър Захариев – 

тонрежисьор, Кристиян Григоров – най-младият в екипа, и Анелия 

Велинова, която разказва как изглежда радиото през нейните очи като 

единствената зряща в екипа. 

  

Образованието на лицата със зрителни нарушения 

Днес в България функционират две училища за деца с нарушено 

зрение – едно в София и едно във Варна. 
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Нека разгледаме съвременните програми за обучение в тези училища. 

За избягване на повторенията, произтичащи от сходството в учебните 

планове, за пример ще ползвам информация от СОУ за деца с 

нарушено зрение "Проф. д-р Иван Шишманов", Варна. Програмите са 

разделени на 3 нива2. 

Първото ниво е за ученици със зрителни увреждания със съхранен 

интелект. В него учениците се обучават по учебен план и учебни 

програми на обикновеното средно общообразователно училище. Те 

имат възможност да завършат дванадесети клас, да се явят на 

държавни зрелостни изпити и да кандидатстват във висши учебни 

заведения. 

Второто – е за ученици със зрителни увреждания и лека степен на 

умствена недостатъчност. Тук обучението е по адаптирани облекчени 

учебни програми от подготвителен до осми клас. На учениците се 

издава свидетелство за завършен клас. 

Третото ниво е предназначено за ученици със зрителни, както и други 

увреждания. В тези случаи, децата се обучават по индивидуални 

програми и не получават документ за завършена степен на 

образувание, а свидетелство за усвоени умения и знания през всяка 

учебна година. 

За децата от първите две нива училището предлага три специални 

програми: ориентиране и мобилност, зрително подпомагане и 

ежедневни или полезни умения. Обучението протича по 

индивидуален план, изготвен след оценяване на техните умения, 

представи и зрителна ефективност. 

Ориентиране и мобилност – в тази програма децата се обучават в 

използване на белия бастун като средство за самостоятелно 

придвижване. Трудно е да се степенуват програмите за полезни 

умения според тяхното значение, но сякаш способността за 

                                                 
2 http://www.varnaschoolfortheblind.org/educational-programs/ 
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самостоятелно предвижване е водеща. Повечето зрящи не се 

замислят, но за лицата със зрителни увреждания всяка крачка може 

да ги срещне с различни препятствия. Голяма част от тези 

препятствия и рискът от тях може да се преодолее с обучението по 

мобилност. 

Ежедневни или полезни умения – тук обучението включва развитие 

на умения за поддържане на лична хигиена, грижа за дрехите, 

разпознаване на лекарства, почистване и подреждане на дома, 

готварство и пазаруване и др. Според учебната програма, одобрена от 

МОН, основната цел е "да предложи разнообразие от общи 

познавателни, всекидневни и социални умения като основа за бъдещ 

самостоятелен и независим живот в контекста на цялостното 

развитие на зрително затруднените деца и ученици"3. 

Зрително подпомагане – това е третата програма, при нея 

слабовиждащите ученици се обучават в използване на различни 

оптични и технически средства, а целта е по-ефективно използване на 

остатъчното зрение. 

Проф. Радулов подчертава ролята и значението на специалните 

програми: "една от най-важните сфери на обучението и 

рехабилитацията на зрително затруднените е формиране на умения за 

самостоятелен и независим живот. Тук става въпрос за 

необходимостта от усвояване на широк кръг практически умения за 

справяне с различни житейски ситуации. Известно е, че слепотата и 

слабото зрение не са най-тежките увреждания, но те водят след себе 

си необходимостта от формиране на множество умения за 

самостоятелен живот. Не можем да говорим за истинска интеграция и 

успешна професионална реализация без практическа самостоятелност 

на зрително затруднения човек. Намиращият се в крайна зависимост 

                                                 
3  http://www.Mon.bg/?H=downloadfile&fileid=839 
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никога не може да се надява на достоен живот и наемане на работа" 

(Радулов, 2004: 203). 

Образованието, стоящо в основата на самостоятелния живот, много 

дълги години е било възможно единствено в специалните училища, 

без децата с нарушено зрение да имат друга алтернатива. Нека 

отбележим, че в България и двете училища са интернатни и това 

малко или много води до изолацията на тези деца. Особено за 

учениците от провинцията, настанени в София и Варна, които остават 

далеч от семействата си. Тази липса на избор продължава докато не 

се заговаря за интегрирането на децата със специални образователни 

потребности в масовите училища. 

  

Интегрирано и включващо обучение 

Какво представляват двете понятия? Проф. Радулов казва, че 

"интеграцията е резултат и достигане на определено равнище в 

училището и обществото, докато включването е съвместно обучение 

на деца с и без специални образователни нужди във всички степени 

на обикновеното училище в толерантна, стимулираща и най-малко 

ограничаваща среда, чрез квалифицирано подпомагане от 

специалисти и споделяне на отговорността между масовото и 

специалното образование" (Радулов, 2004: 160). Според него 

включването е по-общо понятие от интеграцията и свързаните с него 

дейности целят да предотвратяват маргинализацията, като 

подпомагат контактите и общуването, и да оценяват творческите 

възможности на лицата с увреждания и тяхното обществено 

признание и др. (Радулов, 2004: 158). 

През 2012 г. от МОН стартират проект "Включващо обучение"4, 

чиято основна цел е да се осигури подкрепяща среда за равен достъп 

до образование и за отваряне на образователната система с оглед 

                                                 
4 Проект "Включващо обучение" http://vkluchvashto.mon.bg/?M=1 
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осъществяването на включващо обучение. Проектът е финансиран по 

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Сред 

целевите групи, освен децата със СОП, попадат и специалисти с 

педагогически функции (психолози, логопеди, рехабилитатори на 

слуха и говора), осъществяващи ресурсно подпомагане. Ключова 

дейност за този проект е: "осигуряване на условия и подкрепа за 

преход от интегрирано към включващо обучение в пилотни 

общообразователни училища. 

В края на 2015 г. се проведе заключителна конференция по проекта, 

на която бяха представени резултатите5. Ето част от тях: оборудвани 

са 84 ресурсни кабинета в 84 пилотни общообразователни училища 

(по 3 от всяка област), 10 училища са оборудвани със специализирана 

техника за работа с деца с нарушено зрение и са обучени над 1000 

специалисти. 

През последните 14 г. се реализират проекти, приемат се нормативни 

промени, въвеждат се нови понятия. В страната вече функционират 

28 регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото 

образование. Равният достъп до образование на деца с увреждания 

изглежда все по-възможен и реален. Това заслужава адмирации, но за 

да не бъде едностранчиво изложението е добре да разгледаме и някои 

различни мнения. 

В позиция на учители от софийското училище за деца с нарушено 

зрение се посочват предимствата на специалното – спрямо масовото 

училище: "Големият брой ученици в паралелките в масовото 

училище не позволява да се оказва качествена ежедневна помощ на 

децата със СОП. Законово регламентираният малък брой ученици в 

паралелките в специалното училище позволява задълбочена и 

всеобхватна работа с тях. 

                                                 
5 "Заместник-министър Ваня Кастрева откри заключителна конференция по проект 

„включващо обучение“" http://www.mon.bg/?go=news&p=detail&newsid=1412 
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Създадената в специалното училище подкрепяща среда е 

изключително подходяща и най-пълно отговаря на потребностите на 

ученици със зрителен проблем. Най-важната потребност – 

общуването между деца, които имат сходен проблем, е най-

пълноценно в специалното училище и създава усещането за 

разбиране и подкрепа. Учениците спортуват, играят шах, карат ски, 

участват в състезания в България, в чужбина и на параолимпиади, а в 

масовите училища са освободени от часовете по физическо 

възпитание и спорт „поради слепота“. Учениците участват във 

вокални и театрални трупи, чувстват се полезни и значими 

благодарение на условията, създадени в специалното училище за деца 

с нарушено зрение"6. 

В края на 2015 г. в образователната система на страната са 

включени 711 зрително затруднени деца, 400 от тях са 

интегрирани в масовите училища7. 

  

Компютрите и смартфоните в живота на слепите 

Как компютри, лаптопи, смартфони и други устройства стават 

достъпни за хората с нарушено зрение, улесняват живота им, помагат 

им в ежедневието? 

За тях мониторът и мишката са ненужни периферни устройства. 

Слабовиждащите ги използват с помощта на увеличителен софтуер, 

контрастни цветове и др. 

Какво е необходимо на един компютър, за да се ползва от човек без 

зрение? 

Виктор Любенов, създателят на сайта «Без монитор», дава шеговит 

отговор на този въпрос: ""Сляп човек му е необходим"8. 

                                                 
6 http://vkluchvashto.mon.bg/html/pozicii_luibrail.docx 
7 "Наши учители на зрително затруднени деца обучават свои колеги от Балканите" 

https://www.novini.bg/news/322415-B5.html 
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Важно е да се знаят две неща: първо, не е нужен специален хардуер.  

Всеки един съвременен компютър, снабден с обикновена клавиатура, 

тонколони или свързани към него слушалки, може да бъде използван 

от човек с нарушено зрение. Има устройства, наречени брайлови 

дисплеи, но те не са задължителни, даже заради високата си цена, 

достигаща няколко хил. лв., са по-скоро лукс за българските 

потребители. Второ - важна е и операционната система, макар Linuks 

и macOS да имат своите привърженици и говорящи програми, по-

долу става въпрос за компютри, работещи под Windows. На един 

такъв компютър, трябва да се инсталират две програми – 

екранен четец (от англ. screen reader) и синтезатор, който 

преобразува текста в реч (text to speech). 

Екранният четец е софтуер, който взаимодейства с операционната 

система и предоставя информация за менюта, диалогови прозорци, 

файлове и папки. Той дава достъп до цялата операционна система и 

много от програмите, инсталирани на нея. Понеже мнозинството от 

потребителите им не използват мишка, екранните четци предлагат 

широк набор от клавишни команди за изпълнението на различни 

задачи. От най-елементарните, като отваряне и затваряне на файлове, 

прочитане на отделна част или на цял документ; до по-сложни – 

навигиране в интернет сайтове, редактиране на документи и 

аудиофайлове и др.9 Два от най-популярните екранни четци сред 

слепите в България са JAWS и NVDA. 

Няколко думи и за синтезаторите на реч - те са програми, които 

преобразуват информацията, подавана от екранния четец в 

говор. Потребителите имат избор между няколко синтезатора на 

български, кратки текстове, генерирани чрез тях, могат да бъдат чути 

                                                                                                                                                 
8 Любенов, Виктор "Какво е необходимо на един компютър, за да бъде възможно 

използването му от човек без зрение?" http://bezmonitor.com/pc_blind.htm 
9 Watson, Leonie "What is a Screen Reader?" https://www.nomensa.com/blog/2005/what-

screen-reader 
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на сайта Без монитор. Така се придобива представа за звученето и 

качеството им. Според Виктор Любенов, SpeechLab е най-добрият 

сред тях и "ако имате него, съвсем спокойно можете да пренебрегнете 

останалите"10. Ако обобщим написаното дотук, компютър с 

операционна система Windows, на който са инсталирани екранен 

четец и речев синтезатор, става достъпен за хората с нарушено 

зрение. 

Какви са новите възможности, които компютрите дават на слепите? 

Част от тях са описани от Бил Холтън: четене на електронни книги, 

достъп до онлайн изданията на вестници и списания, използване на 

електронно банкиране и онлайн пазаруване и др.11 Тук няма да се 

спирам върху електронната поща, социалните мрежи и всички 

останали новости, които дължим на компютрите и които в по-малка 

или по-голяма степен промениха начина на комуникиране, обмен на 

информация и т. н., както за слепите, така и за зрящите. Искам да 

подчертая някои от онези дейности, които без компютрите остават 

частично или изцяло недостъпни за хората с нарушено зрение, ако те 

не разчитат на помощ от придружител. 

  

Четене на електронни книги.  

Зрително затруднените могат да четат книги на брайл или 

аудионосител, но благодарение на компютрите те получават достъп 

до много повече заглавия и могат да ползват няколко електронни 

библиотеки: на Националното читалище на слепите, която съдържа 

над 11 700 заглавия; на Фондация "Хоризонти", която е основно за 

учебна литература; както и "Електронна колекция за хора с нарушено 

                                                 
10 Как четат синтезаторите на реч на глас текст на български" 

http://bezmonitor.com/chetene/index.htm 
11 Holton Bill "What a Computer Can Do for People with Visual Impairments" 

http://www.afb.org/info/living-with-vision-loss/using-technology/using-a-computer/part-

i-access-for-the-novice-computer-user-with-a-visual-impairment/what-a-computer-can-

do-for-people-with-visual-impairments/12345 
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зрение" към библиотеката на Нов български университет, предлагаща 

"на своите регистрирани потребители голямо разнообразие от научна 

литература"12. Услугата на Нов български университет заслужава 

адмирации и би било добре другите ВУЗ-ове също да предложат 

такава. Слепите безпроблемно могат да четат и книги от сайтове, 

които не са специално предназначени за тях, един пример е 

chitanka.info, където текстовете са подходящи за прочитане с речев 

синтезатор. Разбира се, не всички книги могат да бъдат открити 

онлайн, но и този проблем има своето компютърно решение – 

потребителите сами могат да сканират необходимата им книга. Това 

става с програма за оптично разпознаване на символи. Хюсеин 

Исмаил пише, че процесът протича в два етапа: Сканиране 

(заснемане) на страница Извършва се чрез снимащо устройство – 

скенер – и се запаметява и показва от компютъра и разпознаване на 

снимката като текст13. Така плоскопечатният шрифт се преобразува в 

електронен текст. 

Достъп до онлайн издания на вестници и списания.  

Тук дългите обяснения са излишни, вестниците и списанията на 

плоскопечатен шрифт остават недостъпни за хората с нарушено 

зрение, ако някой не им ги прочете. Няма как ежедневниците да 

бъдат преобразувани в аудио или брайл, затова най-достъпният и 

удобен вариант е онлайн изданието. Разбира се, вестници и списания 

също могат да бъдат сканирани, но процесът отнема повече време, 

отколкото прочитането от сайта. 

  

Електронното банкиране и онлайн пазаруването.  

                                                 
12 "Електронна колекция за хора с нарушено зрение" http://bfb.nbu.bg 
13 Исмаил, Хюсеин "Достъпът на хората със зрителни увреждания до печатната 

информация – възможности и перспективи" http://www.libsu.uni-

sofia.bg/project_access/sbornik/pdf/sb_04.pdf 
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Тези услуги предлагат удобство и на зрящите, но за слепите, те дават 

и независимост. Чрез електронното банкиране и сайтовете като ePay 

и paypal хората с нарушено зрение могат да следят за наличност по 

кредитните и дебитните  си карти, да извършват трансакции, да 

плащат битовите си сметки и почти всички останали действия, за 

които иначе би трябвало да посетят банков клон, каса на GSM 

оператор и др., а често да търсят и съдействие от виждащ 

придружител. Нещата с онлайн пазаруването не са по-различни. В 

България то става все по-разпространено, сайтове като emag.bg 

предлагат широка гама продукти – едра и дребна техника, мебели и 

дрехи. Вече има и онлайн супермаркети, такива са ebag.bg и 

supermag.bg, които извършват доставка на хранителни продукти. Това 

е голямо улеснение за зрително затруднените, защото хранителните 

магазини и хипермаркетите не са особено достъпни. Срещат се и 

изключения, Billa прилага политика за асистирано пазаруване за 

клиенти с увредено зрение14, отделен въпрос е, доколко е ефективна 

тази политика15. Но разликата при онлайн пазаруването е, че 

клиентът сам може да прочете информацията за желания артикул, 

стига тя да е попълнена. Без да пита продавача или асистента, може 

да се запознае подробно с характеристиките на дадено устройство 

или съдържанието на хранителен продукт. 

Разбира се, възможностите и улесненията, които дават компютрите 

не се изчерпват с това. Филмите, макар и отчасти, също стават 

достъпни с плейъри, които поддържат функцията за прочитане на 

                                                 
14 "BILLA въвежда политика за асистирано пазаруване за хора с увредено зрение"  
15 В пощенския списък На лафче, в тема, свързана с Billa един от потребителите 

пише: "Това, дето ми идва да го напиша, ще го премълча, защото е доста 

нецензурно. Колкото е вярно, че служителите обслужват слепите клиенти, толкова 

са верни и останалите неща. Явно си плащат добре за признаването на фалшивите 

им иновации". 
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субтитри чрез синтезатор16. Има специално създадени компютърни 

игри за слепи и много други. 

Но и във виртуалния свят не всичко е идеално, тук също се срещат 

бариери и препятствия, ненапразно версиите на екранните четци, 

често се актуализират. При JAWS актуализациите са ежегодни, а при 

NVDA – на всяко тримесечие. Обновленията съдържат дълги списъци 

с нови функции и подобрения, свързани с достъпността в различни 

програми и уеб. Въпреки старанията на разработчиците, 

програмистите и уебдизайнерите невинаги спазват стандартите за 

достъпност при работата си. 

Да разгледаме едно от най-сериозните препятствия пред зрително 

затруднените – Captcha – изображенията с кодове за защита от спам, 

използвани от някои сайтове. Допреди няколко години тези кодове 

бяха сериозна пречка, но постепенно се появиха начини за 

преодоляването им, 3 от тях са: 

възможност за прослушване на кода; в края на 2014 г. Google 

добавиха към тяхната версия, наречена recaptcha, отметка: "I’m not a 

robot", чието отмятане позволява на потребителя да продължи, и 

добавката за браузъра Firefox – Webvisum, която разпознава тези 

кодове17. Първите 2 решения зависят от уебдизайнерите, а те 

невинаги съобразяват да сложат опция за прослушване или да 

ползват варианта на Google. Така, формулярите за регистрация, 

писане на коментар и др. остават недостъпни. Пример е проверката 

на здравноосигурителен статус в портала за електронни услуги на 

НАП18. В тези случаи, единственото решение е Webvisum. Добавката 

е безплатна, но нейният недостатък е, че работи само с Firefox. 

                                                 
16 "Колев, Костадин "KMPlayer: Четене на субтитрите на филмите със SpeechLab" 

http://k-kolev1985.blogspot.bg/2012/10/kmplayer-speechlab.html 
17 Колев, Костадин "Mozilla Firefox: Какво е WebVisum" http://k-

kolev1985.blogspot.bg/2012/12/mozilla-firefox-webvisum.html 
18 https://inetdec.nra.bg/pls/pub/home.html#/goto:rep.HealthStatus.home 
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Това, че 50% от институционалните сайтове имат проблем с 

достъпността, не е добър резултат. Но не е и изненадващ, щом в 

"Инструкция № 4 за изискванията към дизайна на интернет 

страниците на администрациите" от 2009 г. единствената препоръка в 

тази насока е записана в чл. 15 и гласи: в горния десен край на 

колонтитула се разполагат специални средства за достъпност 

(например: увеличаване на големината на шрифта, промяна на 

каскадните стилове (“cascading style sheets”) и други), а това е 

недостатъчно. Инструкцията се нуждае от актуализация с по-

конкретни мерки за достъпност. 

Уеб достъпността е по-важна, дори и от тази при програмите и за нея 

трябва да се полагат повече усилия от институциите, защото ако 

някой плейър или браузър е недостъпен, винаги може да се потърси 

алтернатива, но съгласете се, сайтът на МТСП няма такава. 

  

Смартфонът като незаменим помощник в ежедневието 

В тази част ще се фокусирам върху няколко мобилни приложения, 

които помагат на хората с нарушено зрение да бъдат по-

самостоятелни при ежедневните им дейности. Няма нужда 

смартфоните да са специални, повечето модели, които се предлагат 

стават достъпни с включването на екранен четец, както е при 

компютрите. 

За щастие, още преди смартфоните, част от класическите мобилни 

телефони стават достъпни за работа без зрение. Ако погледнем назад 

във времето, през 2002 г. функции като изговаряне на настройките в 

менютата и съобщаване на името на обаждащия се "изглеждат като 

мечта"19. Но мечтата постепенно се превръща в реалност в края на 

2003 г., когато се появяват първите екранни четци за мобилни 

                                                 
19 Sutton, J. Sajka J. "Dial A for Access: Getting Cell Phones You Can Really Use" 

http://www.afb.org/afbpress/pubnew.asp?DocID=AW030104 

http://www.medialog-bg.com/


Медиалог/ Студентски работи 

Руми Рафет. Радио на сляпо. „Брайл ФМ“ 

с. 139-160 

 

154 

Медиалог/ Medialog, бр. 3/2018 

ISSN 2535-0846 www.medialog-bg.com 

телефони – Talks и Mobile Speak, които  работят под операционна 

система Symbian, най-често с модели на Nokia20. Две съществени 

разлики на тези екранни четци в сравнение със съвременните им 

еквиваленти са, че са платени (за пример цената на Talks е била $395) 

и се нуждаят от инсталация. 

Съвременните смартфони разполагат с вградени екранни четци, 

които са напълно безплатни и могат да бъдат активирани с няколко 

докосвания още при покупката в магазина. Достатъчно е от менюто 

за достъпност на съответния телефон да бъде включена програмата и 

той ще проговори. За моделите с операционна система Android, тя се 

нарича TalkBack и е разработена от Google, а iPhone разполага с 

VoiceOver21. Примерите, с които ще си послужа по-долу, се отнасят 

за смартфони с Android, защото цената на тези устройства е много по-

достъпна, а и няма съществена разлика от възможностите, предлагани 

от iPhone. Ивайло Ковачки, създател на сайт за "говорещи телефони", 

описва преимуществата им: "Андроид устройствата спечелиха своята 

популярност с голямото си разнообразие, простота при използването, 

големия брой приложения и умерените си цени. За нас те са 

атрактивни, защото има два безплатни екранни четци, и заради 

многото достъпни програми специално разработвани за ползване от 

слепи потребители"22. 

Как слепите използват смартфоните с тъчскрийн? 

Почти както и зрящите, разликата е в режима "Изследване чрез 

докосване (Explore by touch)", който предлага екранният четец. При 

този режим, когато потребителят плъзне пръст по екрана,TalkBack 

съобщава какви са иконите, бутоните и другите елементи, през които 

преминава. Когато чуе елемент, който иска да активира, достатъчно е 

                                                 
20 Burton, D. Uslan, M. "Do Cell Phones Plus Software Equal Access? Part 2" 

http://www.afb.org/afbpress/pubnew.asp?DocID=aw050106 
21 Adam, Paul J. "How to Use VoiceOver and TalkBack" 

http://pauljadam.com/iosvsandroida11y/#how-to 
22 "За слепите, и андроидите" http://talklab.mobi/android/android.html 

http://www.medialog-bg.com/


Медиалог/ Студентски работи 

Руми Рафет. Радио на сляпо. „Брайл ФМ“ 

с. 139-160 

 

155 

Медиалог/ Medialog, бр. 3/2018 

ISSN 2535-0846 www.medialog-bg.com 

да докосне двукратно произволно място на екрана. Почти идентично 

е и въвеждането на текст от виртуалната клавиатура – потребителят 

движи пръст по буквите и символите, щом чуе желания знак, вдига 

пръст и той се изписва23. 

Но има няколко мобилни приложения, които превръщат смартфона в 

незаменим помощник за слепите. Тези приложения са специално 

разработени и използват камерата или вградения в устройството GPS 

и разширяват неимоверно функциите му. Три от тях са DotWalker, 

Sofia boards voice  и tapTapSee. 

DotWalker е първото приложение за Android за текстово базирана 

навигация. Приложението работи посредством екранния четец и 

съобщава текуща позиция, има автоматично обновяващ се списък с 

близките обекти и говорящ компас. Предлага се в два варианта – 

безплатен, с ограничени функции и платен, за 14,99 лв. Потребителят 

може да ползва готови навигационни маршрути, но и сам да създава 

такива чрез задаването на координати, или чрез използване на 

координатите на текущото местоположение24. 

Ще дам практически пример за ползата от това приложение. Част от 

автобусите на градски транспорт в София разполагат със система за 

гласово оповестяване на спирките25, но има и стари модели, където 

липсва такава. В тези случаи, приложението, в което са въведени GPS 

координати на спирките, може да съобщава на потребителя къде се 

намира. 

DotWalker е чудесно допълнение към белия бастун и помага за по-

лесно и самостоятелно придвижване на ползвателите си. 

                                                 
23 "Изследване чрез докосване в TalkBack" 

https://support.google.com/accessibility/android/answer/6006598?hl=bg 
24 http://www.dotwalkerpro.com/dw/dotwalker_en.html  
25 "Новите автобуси съобщават имената на спирките" 

http://infrastructure.bg/news/2015/07/31/2583434_novite_avtobusi_suobshtavat_imenata

_na_spirkite 

 

http://www.medialog-bg.com/


Медиалог/ Студентски работи 

Руми Рафет. Радио на сляпо. „Брайл ФМ“ 

с. 139-160 

 

156 

Медиалог/ Medialog, бр. 3/2018 

ISSN 2535-0846 www.medialog-bg.com 

Друго приложение, свързано с по-лесната ориентация, е Sofia Boards 

Voice. Неговата единствена функция е "при попадане в обсега на 

информационните табла, на Столичния градски транспорт и 

активирането му, звукът на тези табла се усилва автоматично и 

потребителят бива гласово информиран за номера на превозното 

средство и времевия интервал в който се очаква неговото пристигане. 

TapTapSee, или как камерата на смартфона компенсира, макар и 

малко, зрителното увреждане. 

Разработеното от CamFind приложение е с оценка 4,2 от пет звезди в 

магазина за приложения GooglePlay. То има над 10 000 инсталирания. 

TapTapSee заснема обектите чрез камерата на мобилното устройство 

и ги разпознава. Работата с приложението е опростена, Достатъчно е 

фокусиране и двойно почукване по екрана, за заснемане на даден 

обект и след няколко секунди програмата съобщава гласово (чрез 

TalkBack) резултата. 

Приложенията, използващи камера и GPS не се ограничават с 

представените, те имат алтернативи. Хубаво е, че броят им и 

функциите, които предлагат се увеличават. Така, информацията за 

разпознатите предмети ще става по-изчерпателна , навигацията ще 

бъде с по-голяма прецизност. 

Такъв е светът на слепите – днес преплетен с модерните технологии, 

джаджи и устройства. От древните "Правец 8" до съвременните 

компютри и лаптопи. От първите мобилни телефони, когато 

обажданията са се приемали "на сляпо" до смартфоните, които 

информират за цвета на чорапите и разстоянието до автобусната 

спирка. 

Свят, в който смартфоните правят слепите по-смарт. 

*** 

РАДИО „БРАЙЛ ФМ” 
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Радиото е създадено от Фондация за информационен обмен и 

обслужване на слепи и инвалиди "Равностойно партньорство". 

Идеята е на Владислав Кацарски и съпругата му Анелия Велинова, 

които са ръководители на Фондацията. Създателите казват, че това е 

единственото социално радио в България, което обучава и изгражда 

слепи професионалисти. Концепцията на радиото е да запознава 

обществеността със света на хора със специфични потребности – 

техните проблеми, възможности, постижения, с живота им на 

обикновени граждани на обществото, които искат да творят и да 

живеят наравно с всички останали. "Брайл ФМ" предлага на 

слушателите си широк спектър от теми: изкуство, наука, техника, 

литература, здраве, медицина, творчество, образование, спорт, вести, 

факти отвсякъде и от всякакво естество, интервюта, анализи, гласове 

от най-различни слоеве на обществото. Мисията му е да обогати 

социалната култура на българските граждани, за да може обществото 

да приема различните; да защитава и подпомага българската култура 

и авторството26. 

Идеята на Владислав и Анелия за социално радио е от далечната 2000 

г. През годините те са били автори и водещи в други медии, но 

основите на "Брайл ФМ" се поставят едва през 2013 г., когато 

Владислав Кацарски е поканен по проект на Център за европейско 

развитие и реализация, за да обучава група слепи ученици от двете 

специализирани училища за радиоводещи. Проектът е озаглавен " 

Брайл ФМ – гласът на незрящите младежи", целта е създаването на 

онлайн радио. След приключването му обаче, възникват редица 

проблеми, обучаваните деца се заемат с други ангажименти и така и 

не се стига до реализирането й. Амбициран от неуспеха, Владислав 

събира нов екип, с който на 3 декември 2014 г. поставя началото на 

                                                 
26 "За нас – Braille fm".  

 http://braillefm.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81 
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"Брайл ФМ". В наследство от проекта остава името, той споделя, че 

не би кръстил радиото така, но вече е имало регистриран и работещ 

уебсайт. 

Радиото е изцяло онлайн и въпреки добавката FM към името си, не 

излъчва на ултракъси вълни. Достига до слушателите си по няколко 

начина: чрез сайта braillefm.com където има връзка към 

аудиострийма, подходящ за слушане с плейър, както и записи на 

предаванията, удобни за прослушване по всяко време; има 

приложение за операционна система Android, с което радиото може 

да се слуша на мобилни устройства – смартфони и таблети; има и 

канал в Ютюб, където също се качват част от предаванията. 

В програмната схема на радиото към юни 2017 г. са вписани 14 

предавания, от тях едно е съвместна продукция с БИНАР, а едно 

е външно.  

Радиото има три публицистични предавания. 

"Приемната" - всеки понеделник от 14:00 до 16:00, обсъждат се 

теми за здравеопазване, политика, култура, изкуство; в петък от 

18:00 ч . Кристиян Григоров в "Отзвук" прави едночасов обзор 

на новините от българското и световното медийно пространство. 

Различното в това предаване е, че подбраните новини са пряко 

свързани с хората с увреждания, или по някакъв начин засягат живота 

им. "Накратко с "Брайл ФМ" е информационна емисия, която се 

подготвя и записва във Варна. Светлозар Алексиев подготвя, а Йоана 

Минева представя новини от България и света, сряда от 16:00. 

Освен "Приемната" - съвместно с Радио Бинар, се изготвя "На върха 

на пръстите", водещи са Владислав Кацарски и Анелия 

Велинова. Предаването е всеки петък, като по Бинар се излъчва от 

16:00 заедно с видео стрийм от студиото, а по "Брайл ФМ" – от 20:00. 

Предаването излъчва спокойствие, кара слушателя да се вглъби, нещо 
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като да четеш на брайл, това ни подсеща и слогънът: "На върха на 

пръстите – там, където пресечните точки стават писмо". 

Музикалните предавания са най-голямата група от предавания в 

радиото. 

Две са дело на Димитър Захариев. В "Часът на музикалния редактор" 

във вторник и неделя, той представя албуми на популярни и недотам 

популярни изпълнители, или следва определена тематична линия. 

Второто му предаване е неделя от 13:00 - "Под лозата", то е за 

българска народна музика и шлагерни песни. Другият тонрежисьор 

Десислав Димов, също има свое предаване, наречено "Грамофон". 

Стартира на първия рожден ден на радиото и е Посветено на 

българската музика, в него старите грамофонни плочи достигат 

отново до слушателите. 

Радиото е помислило и за любителите на рок музиката, за тях звучи 

"Време за рок" сряда от 20:00, с настоящ водещ Владислав Кацарски. 

Настоящ, защото предаването първоначално се записва от Светлозар 

Алексиев във Варна, но той се отказва поради липса на време. 

Владислав обяснява: "заех се с предаването, за да го запазя". 

"Брайл ФМ лайв", както загатва и името, е зоната за концертни 

изпълнения. Водещият Кристиян Григоров подбира записи от родни 

и чужди изпълнители и ги поднася на слушателите – събота от 20:00. 

Той казва, че изпълненията на живо "представят, по някакъв начин, в 

ретроспекция творчеството на авторите". 

"Любовта, без която не можем" – така Владислав и Анелия са 

нарекли тяхното трето съвместно предаване, което е за 

съвременната българска литература. Предаването претърпява 

няколко трансформации, първо се е казвало "Черната овца", после – 

"Елегантността на таралежа"., но водещите са решили, че думите и 

словото са, наистина, онази любов, без която не можем. Гостуват 

съвременни български писатели и поети, които представят 
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творчеството си, четат части от произведенията си, а понякога се 

предават и литературни срещи от Националното читалище на слепите 

или друго място. 

"Биогра`фи" е авторско предаване на Анелия Велинова, в което 

слушателите се запознават с живота и делата на "хора, подписали 

земята!". Сред последно представените биографии са тези на Хенри 

Кисинджър, Дейвид Боуи и Франсис Скот Фицджералд. 

Отскоро радиото има и хумористично предаване – "Гъди-гъди с 

Въди", както каза Владислав Кацарски, то все още е в бета 

(тестова) версия и ще се подобрява. 

Като последен щрих от програмата на "Брайл ФМ" ще спомена 

радиотеатрите, те се излъчват понеделник, сряда и петък вечер под 

името "Литературен салон". 
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ОНЛАЙН МЕДИИТЕ В КОСОВО 

 

КАТЕРИНА ЛАЗАРОВА 

 

ONLINE MEDIA IN KOSOVO 

 

KATERINA LAZAROVA  

 

Резюме: Основният фокус на настоящото изследване е развитието 

на медиите в Косово и в частност – онлайн медиите, както и етапите 

на развитие, през които преминават. 

Изследвани са общо 51 интернет сайта на различни по вид медии в 

различни категории: вестници и новинарски медии; онлайн 

базирани медии, които се разпространяват единствено чрез 

интернет; новинарски агенции; регионални вестници и новинарски 

медии съответно от регионите Джакова, Джилан, Митровица, 

Призрен и Прищина; новинарски агенции. 

 

Ключови думи: онлайн медия, медии в Косово, медийно развитие, 

медии в Косово 

 

Abstract: The subject of this study is the development of the media in 

Kosovo in general and, in particular, the online media, as well as the 

stages of development they are undergoing. The subject of the survey is a 

total of 51 websites of different types of media in different categories: 

newspapers and news media; online based media that are distributed only 

via the Internet; news agencies; regional newspapers and news media 

http://www.medialog-bg.com/


Медиалог/Студентски работи   

                                                  Катерина Лазарова. Онлайн медиите в Косово  

 с. 161-174 
 

162 
Медиалог/ Medialog, бр. 3/2018 

ISSN 2535-0846 www.medialog-bg.com 

 

from the regions of Djakova, Gjilan, Mitrovica, Prizren and Pristina 

respectively; news agencies. 

 

Keywords: online media, media in Kosovo, media development, Internet 

in Kosovo, stages of media of development 

 

Текстът е откъс от дипломна работа, защитена в катедра „Радио и 

телевизия“ на ФЖМК, СУ „Св. Кл. Охридски“ през 2018 г. 

 

Навлизане на Интернет в Косово. Онлайн медии 

1. Навлизане на интернет в Косово 

В първата част на дипломната работа е представена историята на конфликта 

в Косово (Elsie, 2002 Hupchik, 2002), както и развитието на медиите в тази 

част на Балканите (Qavdarbasha, 2013) и отразяването на конфликта в 

българските медии (Попова, 1999, Табакова, 1999). 

Докато през 2001 г. интернет е недостъпна услуга за всички желаещи да 

имат достъп до нея в Косово, светът вече е минал през развитието на 

интегрирана мрежа, процес на компютърно опосредстваната комуникация, 

даващ възможност както за обмен на информация посредством мрежови 

комуникационни системи, така и способността за съхраняване на данни и 

съобщения. Постепенно комуникацията става все повече компютърно 

опосредствана, развиват се нов тип медии. През 1983 г. се появява интернет. 

(Дерменджиева, 2012: 61). 

Постепенно, след трансформацията от Уеб 1.0 към Уеб 2.0 през 2000 г., 

интернет еволюириа от среда за информационен трафик и забавление (Уеб 

1.0) към своята по-висока версия, която вече дава възможност на 

подребителите да създават и редактират съдържание и да установяват 

мрежови социални общности. 

През това време Косово все още се бори с последиците от войната. Самото 

наличие на военни конфликти води до неизбежно изоставане в развитието на 
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страните, на чиято територия възникват и се развиват те. Както видяхме по-

горе, през годините, в които интернет се развива, в Косово се вихрят 

конфликти, процеси на политическо налагане, етническо прочистване, 

медийна употреба за пропаганда и стремеж за налагане на една или друга 

гледна точка за бъдещето на територията – както географско, така и 

политическо. Фактът, че през 2001 г., а и годините след това, достъп до 

интернет имат малък брой жители, населяващи територията, е 

достатъчно показателен, че Косово, вероятно, остава малко встрани от 

потенциалните възможности на Уеб 2.0. Ангажирани с екзестенциалния 

въпрос за своето физическо оцеляване и повлияни от сменящите се режими 

на влияние, жителите на Косово инерционно остават по-скоро потребители 

на статичните възможности на Уеб 1.0, отколкото на Уеб 2.0. Ограниченият 

достъп до интернет означава и ограничени възможности за достъп до 

информация през мрежата, поради което традиционните медии са тези, 

които имат основна роля за информиране на населението. 

До 2005 година, когато са издадени първите разрешения за предоставяне на 

интернет услуги от частни доставчици, основният достъп до интернет е 

осигуряван от държавния орган за пощенски и телекомуникационни услуги 

на Косово – PTK. 

Според Асоциацията за информационни и комуникационни технологии в 

Косово, през 2013 г. интернет вече се ползва от около 84,8% от 

домакинствата (според гражданите процентът е 76,6%). Това говори за едно 

изключително динамично развитие само в рамките на около 10 /десет/ 

години. Увеличаването на процента потребители и възможността за 

достигане до тях посредством мрежата, води до естествено развитие и в 

политиките на медиите. Повечето медии започват да предоставят своята 

програма и онлайн, посредтвом различни канали и правят опити да споделят 

своите новини в социалните мрежи. Като резултат броят на потребителите в 

Косово, които получават своите новини основно от онлайн медиите се 

разраства бързо. 
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За да бъде нашето изследване по-конкретно, нека все пак да се обърнем към 

направеното през 2013 г. проучване „Навлизане и употреба на интернет в 

Косово“, финансирано от STIKK – Косовска асоциация за информационни и 

комуникационни технологии.  Според направените в него констатации, 

повечето навици на потребителите вече са сравними с глобалните 

тенденции, като например по-активното ползване на социалните мрежи и 

услугите за гласова комуникация през интернет, се използват предимно от 

жени, като и в Косово. Най-високата активност е във Facebook, като основен 

канал за достигане на по-широк кръг хора. Независимо от статута на заетост 

и семейните доходи, косоварите са свързано общество на ниво, сходни с 

тези на развитите държави. Освен това проучването заключава, че ще има 

забавяне в по-нататъшното навлизане на интернет в Косово, поради 

изградената вече зрялост на пазара. Страната вече е достигнала момента, в 

който институциите, компаниите и други организация следва да работят по-

активно за повишаване общото качество на услугата, изграждане на т. нар. 

„електронно правителство“, родителски контрол, регулиране на пазара и 

информационното общество като цяло. 

*** 

6. Онлайн медии 

[В]ъпреки тежката ситуация, в която се намира Косово, бидейки следвоенна 

зона, развитието й по отношение навлизането и потреблението на интернет е 

изключително бързо. В годините след конфликта от почти нулев достъп през 

2001 година, Косово достига нивата на развитите европейски държави през 

2013 г. Това е сигурен признак за развитие и на обществото, излизане, до 

колкото е възможно от рамката на насоченото и пропагандно 

предоставяне на информация от страна на традиционните медии, които, 

както видяхме по-горе, са били не малко използвани за тези цели. 

Фактът, че има големи диаспори на косовски граждани (предимно от 

албанската етническа група) в чужбина и свободното ползване на чужди 
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езици от по-голямат част от младото население, дава възможност за 

информиране от чуждоезикови сайтове. 

Въпреки бързите темпове на развитие обаче, онлайн медиите в Косово не се 

отличават с някакво изключително разнообразие. Основен дял заемат 

новинарските сайтове, които в по-голямата си част са свързани с 

традиционните медийни организации, без да се разграничават особено от 

основната медия. 

Очаквано, поради липсата на какъвто и да е контролен и регулаторен орган, 

който да има възможността да води актуална статистика и имайки предвид 

бързината, с която се „раждат“ и „умират“ онлайн медиите, задачата да бъде 

установен точният им брой в Косово се оказа не лека. Според Wikipedia 

онлайн медиите в Косово са 28 (двадесет и осем), от които 11 списания, 6 

вестника, 6 портала и 5 телевизии. Друга статистика, публикувана от  ABYZ 

Web Links Inc. изнася данни за 23 медии, разпространявани само чрез 

интернет, от общо 55. Направен бе опит за получаване на официална 

статистика от Независимата медийна Комисия в Косово, но отговор на 

изпратеното посредством e-mail запитване не бе получен. 

Интересен факт е, че някои от медиите са включени и в двете статистики, но 

по-голямата част от тях се различават, т.е. вероятно общата картина за броя 

и вида на онлайн медиите в Косово е сумарна от данните на двата 

информационни канала. За съжаление не е налична официална статистика, 

предоставена от който и да е от официалните органи на страната, който да 

потвърди или отхвърли така представените списъци. 

*** 

  

Класификация на онлайн медиите в Косово 

 Онлайн медиите в Косово условно могат да бъдат разделени в няколко 

категории – сайтове на броудкаст медии, интернет медии, вестници, 

информационни агенции, и регионални медии. Въпреки че Wikipedia 

представя различно делене по категории на списания, вестници, портали и 
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телевизии, тази категоризация не е взета под внимание поради факта, че 

повечето от посочените под всяка категория сайтове или не работят, или не 

са активни, или пренасочват към Facebook страница. 

 

1. Сайтове на броудкаст медии 

В тази категория спадат сайтовете на следните медии: Klan 

Kosova (телевизия), KTV(телевизия), Radio Evropa e Lireр (Радио), Rrokumр 

(телевизия),  RTK (радио и телевизия), RTV21 (радио и телевизия). Всяка 

една от тези медии е национална и е представена в интернет пространството 

със свой сайт. Достъпът до тях е абсолютно безплатен, без да се изисква 

заплащането на абонамент. Съдържанието, което се публикува, не се 

различава от това на основната електронна медия, запазва с интересът към 

събитията, отразени от нея, като съдържанието е по-скоро адаптирано към 

интернет представяне – новините са с кратко съдържание, снимков материал 

и/или видеа. Всеки един от сайтовете дава възможност за проследяване на 

живо програмата на съответното радио и/или телевизия. Всички от 

горепосочените медии са избрали да визуализират съдържанието на сайта си 

под формата на новинарска решетка от снимки. Всеки един от сайтовете е 

разпределил своето съдържание в различни категории – новини, икономика, 

култура, спорт, шоубизнес, забавни и др., така че потребителите да имат 

възможност лесно и бързо да се ориентират и да намират съдържанието, 

което представлява интерес за тях. Различните категории са изведени както 

в лента на първата страница на сайтовете, така и като отделни рубрики при 

скролване надолу в него. По организацията на своето съдържание се 

отличава само телевизия KTV. Изборът, направен за сайта й се заключава в 

разпределяне на видеа от различни програми и новинарски емисии, без да е 

предвидена журналистическа намеса или редакция. Те преповтарят 

излъченото в основната медия, като разликата е, че дават възможност на 

потребителите да селектират отново по интерес съответната категория и/или 

предаване, без да е необходимо да следят цялата програма на медията. 

http://www.medialog-bg.com/
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Уебсайтовете на косовските телевизии и радиа не са се възползвали от 

пълния капацитет възможности, които им предоставя интернет. Не е 

предвидена възможност публикуванетите материали да бъдат оценявани, 

подреждайки ги по определени критерии като „най-харесвани“, „най-

четени“, „най-търсени“ и т.н. Новините са публикувани в хронологичен ред 

на началните страници, според деня и часа на качване. 

Съдържанието на всички сайтове е единствено и само журналистическо, без 

да е включена възможността за добавяне на потребителско съдържание –

снимки или видеа. 

С изключение на Radio Evropa e Lirep и KTV, броудкастърите са предвидили 

възможността за интерактивна комуникация и за публикуване коментари от 

страна на читателите, посредством Facebook, Twitter или Google + . 

Избраният начин извежда коментиращите от анонимност, тъй като 

коментарът е възможен само от личен профил, което съответно води до по-

голяма отговорност при публикуването на такива, респективно, до по-малък 

брой коментари и активност на потребителите. 

Единствено сайтът на RTK дава възможност съдържанието му да бъде 

представено на няколко езика, различни от албанския – английски, сръбски, 

босняшки, турски и румънски. Предвид факта, че RTK включва в себе си 

националните радио и телеви*зия, сайтът RTK Live дава достъп до всеки 

един от телевизионните канали – RTK 1, RTK 2, RTK 3, RTK 4 и 

радиопрограмата на Radio Kosova и Radio Kosova 1. 

Уеб сайтовете на косовските радиа и телевизии не се отличават с 

никаква иновативност, дори напротив – изглеждат като позастинали 

във времето и пространството, а интерактивността и връзката с 

потребителите е сведена до минимум. Всъщност те просто заместват 

традиционните радио и телевизия, без да предоставят нещо по-различно, 

освен възможността за достъп от компютър. Връзката е абсолютно 

еднопосочна, а потребителите по никакъв начин не участват във 
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формирането на съдържанието. Те са оставени в ролята им на консуматори, 

на наблюдатели на новините, без реално да участват в тяхното формиране. 

*** 

Въпреки това обаче, консервативността на косовското общество е отразена и 

в съдържанието на тези медии – новините, особено литическите, са силно 

повлияни от „принадлежността“ на медията към съответната политическа 

партия или движение. Пропагандния характер на представянето на 

информацията способства за значително по-засилено фрагментиране на 

социума – всяка група е сравнително „вярна“ на съответната медия според 

подкрепата, която оказва към партията или движението, което стои зад нея. 

Както казва Грета Дерменджиева в своята книга „Онлайн журналистика. 

Медиите в дигиталния свят“, „известно е, че компютърните и 

комуникационните технологии създадоха новите медии, които на свой ред 

отправиха към традиционните предизвикателство за промяна. Интернет, за 

разлика от добре познатите ни масмедии, притежава технологичен 

потенциал да привлича всеки в медийната среда“.  (Дерменджиева, 2012: 

51). Жана Попова очертава критериите, по които се разпознава 

журналистическото съдържание в интернет медиите (Попова, 2014: 55-56). 

Този потенциал за достигане до всеки обаче не е напълно използван в 

Косовската медийна среда. Гражданската журналистика, както и 

възможността на всеки да създава новина, както и да обогатява 

съдържанието на вече създадени и публкувани такива, почти не е 

позната за косовските онлайн издания на традиционните медии. 

Въпреки че някои от тях са предвидили възможността за коментари от 

страна на читателите, тази опция почти не се използва. С други думи казано, 

в една модерна среда, с много възможности, каквато е интернет, медиите в 

Косово имат сравнително остарял вид и концепция. 

Важно е също така да се отбележи, че, въпреки че официалните езици на 

Косово са албански и сръбски и албански, почти всички медии, с 

изключение на регионалните за Митровица радио и телевизия, са на 
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албански език. Това ограничава сръбското население от достъпа до 

информацията, публикувана в тези източници на информация, дотолкова 

доколкото сръбското население не ползва свободно албански. 

 

3. Медии, разпространявани само онлайн 

Според ABYZ Web Links Inc., медиите, които се разпространяват само 

онлайн, без да имат традиционен еквивалент, са около 17 за Косово. Почти 

всички от тях имат по-скоро характер на някакъв хибрид между новинарски 

сайт и лайфстайл медия. Въпреки че нито един от сайтовете не се е 

дистанцирал от новинарството и всеки един от тях има рубрика „новини“, в 

тези медии много по-голямо място, в сравнение с предходно разгледаните, е 

отредено на лайфстайл новините, спорт, хороскоп, забавление, технологии, 

шоубизнес, общество, криминални хроники и др. 

Интересно тук е присъствието на ЮНМИК сайт, функциониращ като онлайн 

медия. Чисто институционален, сайтът би могъл да се възприеме като 

възможно най-независимият, представящ гледна точка, неповлияна от 

влиянието на „силните на деня“ в Косово. Разбира се, това би било 

възможно, ако ООН разполагаше със собствен журналистически екип, който 

да събира, обработва и, след журналистическа редакция, публикува 

новините в своето издание. Такъв екип обаче не е назначен, а сайтът 

препечатва новините от различни местни издания – RTK, Epoka, 

Kosovapress, Kpha, Bota Sot и др. 

Това би могло да има двустранен ефект – както от една страна се информира 

международната общност в Косово – участници в мисията на ООН, ОССЕ, 

ЕС, различни лица и организации извън територията на страната, 

непознаващи местния език и др., така и публикуваните новини се 

„официализират“ от друга. Публикуването на новина, независимо от нейния 

характер, в сайт на международна организация като ООН й придава 

официалност и достоверност. Това води до допълнителната отговорност за 
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внимателно подбиране на съдържанието и вида на препубликуваните 

новини. 

 

4.  Сайтове на информационни агенции 

Според проучване, направено по Студентска програма за законодателни 

проучвания в Народното събрание: „В законодателството на Европейския 

съюз липсва нормативна уредба, определяща статута и функциите на 

информационните агенции. Основният принцип, ръководещ дейността на 

медиите, е заложен в Хартата за правата на човека и дефинира свободата на 

словото: 

„Всеки има право на свобода на изразяването на мнения. Това право 

включва свободата на всеки да отстоява своето мнение, да получава и да 

разпространява информация и идеи без намеса на държавните власти и 

независимо от държавните граници. Този член не забранява на държавите да 

подлагат на разрешителен режим радио компаниите, телевизионните 

компании и производителите на кинематографична продукция. 

Упражняването на тези  свободи, доколкото е съпроводено със задължения и 

отговорности, може да бъде обусловено от процедури, условия, ограничения 

или санкции, които са предвидени от закона и са необходими в едно 

демократично общество в интерес на националната и обществената 

сигурност и на териториалната цялост, за предотвратяването на безредици и 

престъпления, за защитата на здравето и морала, както и на репутацията и 

правата на другите, за предотвратяване разкриването на информация, 

получено доверително, или за гарантиране авторитета и безпристрастността 

на правосъдието.“ (Хартата за правата на човека) 

Подобна е ситуацията с информационните агенции и в Косово. Никъде 

законодателно не е предвидена правна дефиниция на понятието, съответно и 

регулация, определяща статута и функциите на информационните агенции. 

Въпреки това, ABYZ Web Links Inc. посочва като информационни три 

агенции – Kosova Press, Infosot, Kosova Live 360. 
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Kosova Press 

Агенция Kosova Press е създадена на 4 януари 1999 г., като по време на 

въоръжения конфликт публикува информация на четири езика – албански, 

английски, немски и френски и определя себе си като „независим и свободен 

източник в Косово“. Към момента новините, които публикува, са на два 

езика – албански и английски. Този факт означава, че новините на тази 

агенция не са предвидени да достигат до всички потребители в Косово, 

дотолкова доколкото липсата на публикуване на сръбски език, който е 

вторият официален език за страната, изключва като аудитория 

сръбското население. 

Агенцията е член на South East Europe Media Organisation SEEMO и един от 

учредителите на Асоциацията на частните информационни агенции (APNA), 

има изградено сътрудничество с новинарски агенции от региона, както и 

широка мрежа от кореспонденти. 

Сайтът на агенцията дава възможност за информиране в общо 5 (пет) 

категории – новини, спорт, икономика, здраве и видео, като предоставя 

възможност за достъп до най-новите новини чрез връзка Latest News. 

Статиите включват последните новини от Косово, водещи теми относно 

събитията в и за Косово, интервюта, новини от сферата на културата, 

различни дипломатически дейности в и около Косово. Всъщност 

информационната агенция се старае да обхване всяка история, която е 

значима за Косово, региона, Европа и света като цяло. 

Освен достъп до новини, информационната агенция предоставя и достъп до 

т. нар. Photo Service – фотогалерия с голям набор от снимкова материал от 

ежедневието и по-значими събития в страната, региона и света. 

Интересното е, че информационна агенция Kosova Press е единствената 

платена информационна платформа в Косово. Условията за ползването й се 

уточняват в договор, който финализира оферта, съобразена с интереса и 
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предпочитанията на потребителя, а публикуваните материали са обект на 

авторско право. 

Другите две информационни агенции предоставят напълно свободен достъп 

до своите новини, като някои от тях са доста подробни по своето 

съдържание. Новините се представят в хронологичен ред, като основно 

място на страниците им заема една основна, счетена като водеща новина. 

Новините са разпределени по категории. 

 

5. Сайтове на регионални медии 

Регионалните медии всъщност на Косово са от петте области на страната – 

Прищина, Митровица, Джилан (Гниляне), Призрен и Джакова. В тях 

основно се застъпват новините от съответния регион, но биват публикувани 

и новини от страната и региона, също разделени в различни категории. 

Информацията се публикува в хронологичен ред, като се обновявава 

сравнително често и може да се каже, че новините са навременни. 

Това което прави впечатление е, че медиите от регионите, населени с 

албанско население, публикуват своите статии само на албански език, а тези 

от регион Митровица, който е населен основно със сръбско население – само 

на сръбски език. Тоза факт идва да ни покаже, че в Косово все още е 

налично силно разделение между двете основни групи население – 

сръбското и албанското. Трудно би могло да повярва, че медия, която е 

индиферентна към „другите“, „не нашите“, може да бъде независима и 

безпристрастна. Точно обратното! Използването само на единия от двата 

официални езика говори, че медиите са подвластни и отразяват силното 

разделение на групи, таргетирани са само към една определена аудитория и 

представят новините си така, че те да бъдат достъпни и разбираеми само и 

единствено за нея. Това поставя медиите в ролята по-скоро на 

„разделител“, отколкото на „обединител“ на нацията. Всъщност това е 

един доста ефективен метод за фрагментиране на населението не по 

интереси, а по произход, т.е. медиите в Косово, по един почти 
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незабележим начин, подпомагат нестихващите противоборства между 

сърби и албанци. 
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 ЗА ПЪРВИ ПЪТ   

МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА „ДИГИТАЛНИ МЕДИИ И 

ВИДЕОИГРИ“ В ИСТОРИЯТА НА КАТЕДРА „РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ“ 

ВЪВ ФЖМК НА СУ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ“ 

 

ЖАНА ПОПОВА 

 

THE FIRST MA DEGREE ‘DIGITAL MEDIA AND VIDEO GAMES’ IN THE 

HISTORY OF THE ‘RADIO AND TELEVISION’ DEPARTMENT  

OF FACULTY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION AT  

SOFIA UNIVERSITY  

 

ZHANA POPOVA  

 

 

Резюме: През 2018/2019 г. катедра „Радио и телевизия“ постави 

началото на магистърската програма „Дигитални медии и видеоигри“ 

във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. 

Кл. Охридски“. Програмата е разбработена заедно с участието на 

утвърдени учени и представители на водещи фирми на пазара на игри 

Ключови думи: дигитални медии, видеоигри, игри, компютърни, 

образование 

 

Summary: In 2018/2019 the Radio and Television Department stated the 

Master’s program Digital Media and Video Games in the Faculty of 

Journalism and Mass Communications of SU St. Kliment Ohridski. The 
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program is developed together with leading companies on the video games 

market.  

Key words: digital media, videogames, games, computer games, education 

 

През 2018/2019 г. започна първият випуск на магистърската програма 

„Дигитални медии и видеоигри“ във Факултета по журналистика и масова 

комуникация на СУ „Св. Кл. Охридски“.  

Обучението е задочно, в рамките на 3 семестъра, а формата на обучение е 

аудиторна. Програмата завършва със защита на дипломна работа. 

Университетът дава диплома с професионална квалификация магистър по 

Дигитални медии и видеоигри. 

Програмата бе разработена от екиp от: проф. дсн. Снежана Попова, проф. д-р 

Миглена Николчина, доц. д-р Вяра Ангелова, доц. д-р Жана Попова, заедно 

със специалисти от водещите фирми, работещи в България, благодарение на 

усилията на Емилия Ботева и Хелиана Велинова. 

Магистърската програма „Дигитални медии и видеоигри“ е  

интердисциплинарна и е широко отворена за студенти, завършили различни 

специалности – от сферите на хуманитарните и социалните, но също така и на 

точните науки. Програмата е насочена към онези, които имат  желание да 

изучават задълбочено дигиталните медии в контекста на видеоигрите, 

разглеждани в широкия диапазон на присъствието им в съвременното 

общество: от културните практики, през технологичните особености, до 

пазарните принципи, свързани с производството и разпространението им. 

Програмата е предназначена за придобилите образователно-

квалификационната степен „бакалавър“ или „магистър“ в Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“ и в други висши училища. 

1. Цел 

Целта на програмата е да предостави на студентите качествено обучение в 

областта на дигиталните медии и игрите чрез комбинация от теоретични и 
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практически дисциплини. Студентите получават възможност да погледнат 

към медийната среда на видеоигрите от различни гледни точки и да съчетаят 

знанието за всеки от отделните компоненти от процеса на изграждането, 

ползването и разпространението им. Предимство на програмата е, че 

предоставя и специализирано практическо обучение – чрез учебни модули, 

водени от действащи специалисти в създаването на видеоигри 

(преподавателите в тези модули работят във водеща фирма). 

Обучението си поставя важната задача да осигури професионални знания и 

умения в областта на дигиталните медии и на видеоигрите, като в същото 

време стимулира и развива аналитичните и критически компетентности на 

студентите. 

 

2. Обучение 

2.1. Учебен план 

Учебният план включва задължителни, избираеми и факултативни 

дисциплини, които – в своята съвкупност – осигуряват стабилно знание и 

практически компетенции за работа в дигитална среда. 

Обучението се осъществява в три семестъра и завършва с дипломна работа, 

защитена пред Държавна изпитна комисия на катедра „Радио и телевизия“. 

 

2.2. Общотеоретична подготовка 

Дисциплините са така организирани в учебния план, че дават възможност на 

студентите да получат структурирано знание за дигиталните медии и за 

медийните специфики на видеоигрите. Изясняват се ключови понятия и 

техники при изграждането на разказа и практическото писане на истории за 

видеоигри. Заедно с това на студентите се предлага да сменят ролята и да 

подложат разказа и игрите на критически анализ. Програмата разглежда 

видеоигрите като част от съвременната медийна среда (те функционират като 

важни и често глобални платформи за комуникация между участниците, за 
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разпространение на идеи, информация, реклама и др.). Включени са 

теоретични познания за ролята на визията и на музиката в игрите. Предвидени 

са курсове, които въвеждат в историята на игрите, запознават студентите с 

възникването и развитието на ролевите игри, както и специален курс за инди 

и open source игрите. Привлечени са специалисти, които преподават основни 

положения в областта на комуникацията и медиите; на правото, свързано с 

дигиталните медии; на социологията и изследванията на потребителското 

поведение в комплексен контекст на всекидневни практики, технологии, 

пазари, регулации; на икономиката на дигиталните медии. 

2.3. Специална подготовка 

По време на 3-семестриалното си обучение студентите имат възможност за 

реализирането на практически задачи. От особено значение за практическото 

обучение е присъствието на два практически модула, водени от специалисти 

от водещи фирми за видеоигри и интерактивни услуги на пазара. 

 

3. Възможности за реализация 

Познанията и уменията, които студентите получават от магистърската 

програма, им дават възможност за реализация в сферата на дигиталните 

медии и в сектора на видеоигрите: като анализатори на медийни процеси, като 

ПР специалисти, автори, сценаристи и криейтив директори във фирми за 

видеоигри, като и като анализатори на видеоигри, пишещи за медиите. 

За повече информация: ztpopova@uni-sofia.bg 
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пространство, освободени от лицензионни и правни ограничения и безплатни 

за потребителя. Авторите предоставят своите научни публикации за свободно 

четене, ползване и разпространение онлайн. Списание „Медиалог“ е 

рецензирано научно списание. Всеки предложен текст се допуска до 

публикация след две анонимни рецензии. Отговорност за публикуваните 

факти, данни и интерпретации носи авторът. Правата на интелектуална 

собственост върху статия, научно съобщение, рецензия или снимка, 

публикувани в списанието, принадлежи на автора, освен ако са предадени на 

работодателя му по сила на договора между автора и него.Редакцията не 

изисква писмено споразумение с автора. Текстовете са със запазено авторско 

право. Препубликуването им става само с едновременното разрешение на 

списанието и автора. 
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РЕЦЕНЗИРАНЕ 

Списание „Медиалог“ е рецензирано научно списание. Всеки предложен 

текст се допуска до публикация след две анонимни рецензии. Отговорност 

за публикуваните факти, данни и интерпретации носи авторът. 

АВТОРСКО ПРАВО 

Правата на интелектуална собственост върху статия, научно съобщение, 

рецензия или снимка, публикувани в списанието, принадлежи на автора, 

освен ако са предадени на работодателя му по сила на договора между 

автора и него. Редакцията не изисква писмено споразумение с автора. 

Текстовете са със запазено авторско право. Препубликуването им става само 

с едновременното разрешение на списанието и автора. 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ 

Списание „Медиалог“ 

Стандарти за оформяне на публикациите и начин на цитиране 

ЗАГЛАВИЕ (ГЛАВНИ БУКВИ) 

ИМЕ НА АВТОРА (ГЛАВНИ БУКВИ) 

(Кратка информация за автора: имена, научни степени и длъжности, 

месторабота, основни публикации – до 500 знака). 

 
ЗАГЛАВИЕ (НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК) 

ИМЕ НА АВТОРА (НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК) 

Резюме на български и на английски език – до 600 знака или 200 думи 

Ключови думи на български и на английски – до 5 думи или словосъчетания 

Основен текст: Обемът на предлаганите за публикуване текстове в 

списанието следва да е от 3 (рецензии, научни съобщения) до 25 (научни 

статии и студии) страници – между 5 400 – 55 000 знака. Текстовият файл да 

се представи в шрифт Times New Roman, 12 пункта, подравнен от ляво и от 

дясно (justified), във формати .doc и .docх или .rtf. 

Цитирането на библиографски и информационни източници става по т. нар. 

„Харвардски стандарт“, с позоваване на автори в текста: фамилия, година на 

издаване, страница, в кръгли скоби (Лаш, 2004: 31). В списъка с литературата 

се поместват всички монографии, студии и статии, като се подреждат по 

азбучен ред на фамилното име на автора, първо заглавията на кирилица, след 

това на латиница. В списъка с източниците се поместват електронни 

източници, сайтове, архивни материали, интервюта и др. 

Електронните публикации се цитират с името на автора или качващия 

съдържанието (при клипове, музика, мнения във форуми и др.), като се 

посочва хиперлинк и дата на последното посещение. Хиперлинкът трябва да 

е деактивиран (remove hyperlink), така че да остане само като чист текст, 

поставен в скоби <…>. Архивните източници се въвеждат със сигнатури, а 
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интервютата – с име или инициали на интервюирания. Повече за 

редакционната политика виж на https://www.medialog-bg.com/?page_id=639 
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