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УВОДНИ ДУМИ 

Орлин Спасов, Вяра Ангелова 

 

EDITORIAL 

Orlin Spassov, Vyara Angelova 

 

 

Този брой на електронното научно списание Медиалог се издава с 

подкрепата на ФНИ на СУ, договор 80-10-97/16.04.2020. Проектът 

направи възможно провеждането на Петата национална научна 

конференция на Катедра „Радио и телевизия“. Темата на 

конференцията бе „Радиото и телевизията в дигиталната епоха: смяна 

на парадигмите“. Логично тази тема се превърна и в заглавие на 

настоящия брой на Медиалог.  

Поради пандемията КОВИД-19, конференцията се проведе в 

платформата ZOOM на 30 септември 2020 г. В събитието се включиха 

преподаватели от няколко български университета, както и докторанти 

от ФЖМК и други факултети на Софийския университет. Голяма част 

от докладите, представени на конференцията, са събрани в този 

тематичен брой на списанието.  

Несъмнено, днес живеем в парадигмо-променящи времена. В 

контекста на КОВИД-19 като че ли интензивността на събитията се 

увеличи. Редица проблеми, далеч не само тези, свързани със здравето, 

се изостриха. Политическата поляризация нарасна. На много места по 

света, включително и в България, избухват протести – срещу 

правителства, в защита на климата и човешките права, срещу 

ограничителните мерки, налагани заради пандемията, както и с редица 

други движещи мотиви. Обща несигурност овладя повечето аспекти на 

настоящето, но и на бъдещето.  

И ако всичко това е, така да се каже, от страната  на събитията, в 

същото време медийната среда на свой ред претърпява важни 

метаморфози. Аудиторията е фрагментирана повече от всякога. Това 



 
Радиото и телевизията в дигиталната епоха: 

смяна на парадигмите 

Орлин Спасов, Вяра Ангелова. Уводни думи с. 8-9 
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прави информационния пейзаж изключително сложен и противоречив. 

„Социалният интернет“ загуби много от социалните си характеристики 

и по-скоро изолира едни групи от други – всяка затворена в собствения 

си кръг. Радиото и телевизията се променят пред очите ни в контекста 

на платформи като Spotify и YouTube, на подкастите и на 

видеоблоговете. Дори самият факт, че за първи път имаме катедрена 

конференция, проведена изцяло онлайн, също е част от смяната на 

парадигмите, на която сме свидетели.  

Всичко това дава невероятно интересни възможности за 

изследователите на медиите, комуникацията и журналистиката. 

Живеем в труден, но в много отношения и забележителен период от 

историята. В този брой читателите ще открият редица стойностни 

рефлексии за зоните, в които медийните парадигми са подложени на 

преобръщане.  

 

Водещи на броя 



Журналистиката в дигитален контекст: 

 смяна на дневния ред 

Мария Попова. Мултимедийната журналистика в 

българските телевизионни и онлайн медии с. 10-40 
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МУЛТИМЕДИЙНАТА ЖУРНАЛИСТИКА В 

БЪЛГАРСКИТЕ ТЕЛЕВИЗИОННИ И ОНЛАЙН МЕДИИ 

Мария Попова 

 

THE MULTIMEDIA JOURNALISM IN BULGARIAN 

TV AND ONLINE MEDIA 

Maria Popova 

 

Резюме: Мултимедийната журналистика обхваща създаването от 

традиционните и онлайн медиите на медийно съдържание, което включва 

аудио, видео и текст и което се разпространява чрез интернет. 

Мултимедийното съдържание се отнася към ползвания интерфейс, 

навигацията в сайтовете, включването на анимация и флаш изображения, 

онлайн реклама, използването на приложения (онлайн игри, слушане на 

музика в реално време, гледане на филми, участие в социални мрежи). 

Изследването изяснява особености на мултимедийната журналистика, 

формите на мултимедийно съдържание, което се използва от българските 

телевизионни и онлайн медии при представяне на новини, създадени със 

съучастието на аудиторията. 

Ключови думи: мултимедийна журналистика, телевизия, онлайн медии, 

конвергенция, потребителска информация 

 

Abstract: The multimedia journalism includes the media content (audio, video, 

text), which is created by the traditional and online media via internet. The 

multimedia content concerns the websites’ interface and navigation, use of 

animation and flash images, online advertising, use of applications for online 

gaming, listening of music or watching movies by steaming platforms, social 

networking communication. The research presents the multimedia journalism 

features in Bulgarian TV and online media for the news production, created by 

the audience participation. 

Keywords: multimedia journalism, television, online media, convergence, user-

generated content  
 

Промените в медийната среда през последните години са 

резултат както от високата степен на технологични нововъведения, 

появата на разнообразни медийни форми, увеличаването на медийните 

канали и трансформираните предпочитания на аудиторията към 

определени от тях, така и от развитието на обществото. От една страна 

то разчита на все по-широк обхват на представяната информация, 
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подчинен на процесите на глобализация и икономизация, а от друга – 

на извеждането на специфични, нишови интереси, на алтернативни 

позиции, на гражданско участие в производството на медийно 

съдържание. Част от традиционно посочваните проявления на тези 

промени е акцентът върху добрата визуализация на медийната 

информация, която трябва да бъде релевантна на познавателното ниво 

на аудиторията, оригинална и атрактивна като модел на възприемане, 

емоционално натоварена. Това, обаче, не трябва да снижава високите 

очаквания за качество, обективност и етичност при отразяването на 

проблемите. Затова утвърждаването на мултимедийната журналистика 

като интересен журналистически вид се оказва надеждно и навременно 

средство. 

Мултимедийната журналистика обхваща създаването от 

традиционните и онлайн медии на медийно съдържание, което 

включва аудио, видео и текст, и което се разпространява чрез интернет. 

Мултимедийното съдържание е основен елемент от цялостната 

представа за съвременните медии – от ползвания интерфейс, 

навигацията в сайтовете, включването на анимация и флаш 

изображения, онлайн реклама, използването на приложения (онлайн 

игри, слушане на музика в реално време, гледане на филми, участие в 

социални мрежи) и други.  

Настоящото изследване показва особеностите на мултимедийната 

журналистика и формите на конвергенция в съвременните медийни 

системи. Наблюдавани са някои от вариантите на мултимедийно 

съдържание, което се използва от телевизионните и онлайн медии при 

представяне на новини, създадени със съучастието на аудиторията 

(проявление на журналистиката на участието). 
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Значение на мултимедийната журналистика 

Появата и утвърждаването на мултимедийната журналистика 

идва не само като отговор на развитието и умножаването на 

технологиите, чийто изключителен разцвет се наблюдава в края на 20 и 

началото на 21 век. Нито на възможностите крайният потребител на 

информация да я получава чрез различни канали и в разнообразни 

медийни формати. Мултимедийната журналистика е резултат не само 

от масовизирането и фаворизирането на интернет като основен (често 

единствен) канал за комуникация и интеракция. Въпреки че 

последствията от това ясно се виждат в миграцията на аудиторията към 

онлайн средата, изчезването или пренебрегването на традиционните 

медии (особено на хартиените вестници и списания, ефирните радио и 

телевизионни канали), за сметка на многостранните като форма техни 

виртуални еквиваленти. И най-вече от доминацията на социалните 

мрежи, които генерират не само ключовия интерес от страна на 

аудиторията, но и преобладаващия дял от рекламните приходи. 

Интернет (разбирана като мрежа на мрежите и като „много-към-много 

медия”) промени, а в някои от случаите и унищожи, традиционния 

бизнес модел на медиите, познатите форми на медийно производство, 

моделите на работа на журналистите и вариантите на медийна 

собственост, разшири очакванията и нуждите на аудиторията. Опитите 

за регламентиране дейността на онлайн гиганти като Гугъл и Фейсбук, 

които различни правителства по света (особено в рамките на ЕС) 

прилагат през последните години, са напълно закъснели, ненужни и 

най-вече неефективни. Използването на мултимедийната 

журналистика като професионална практика може да бъде разбирана 

като средство медиите да се адаптират към изменените технологични и 
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икономически условия, по-скоро в догонващ тренд, отколкото като 

иновативен подход. 

Могат да бъдат представени различни определения за 

мултимедийна журналистика, съобразно това върху кои от нейните 

особености акцентират авторите. Например, според американския 

журналист Ричард Скот Дънъм, мултимедийната журналистика е 

сходна на традиционната радио и телевизионна журналистика, но 

публикувана в нови дигитални платформи и комбинираща различни 

медийни формати. Тя, обаче, се подчинява на същите правила за 

точност, обективност и етичност, просто аудиторията я потребява по 

различен начин, но непрекъснато (Dunham, 2019: 1). 

Това определение е близко по своята същност с обяснението, 

което „Международен център за журналисти” дава на мултимедийната 

журналистика в опит да изведе нейните основни елементи: 

„мултимедийната журналистика често насочва към заличаването на 

границите между медиите онлайн: вестниците и списанията качват 

видео, радиостанциите включват графики и текст, телевизионните 

канали предлагат текст, заедно с видео и географски карти. 

Репортерите вече не са специализирани да работят за една медия, но 

могат да използват всички формати, с цел да разкажат своята история 

по най-добрия начин“ (Elements 2011). 

Друг американски изследовател, Томас Кенеди, твърди, че 

основната разлика между „мултимедийната журналистика и по-

ранните масмедийни форми се състои във възможността за предлагане 

на интерактивно взаимодействие с аудиторията. За първи път медиите 

могат да бъдат силно потребителски и едновременно с това да достигат 

до голям брой хора. Глобалните аудитории със специфични стремежи 

и интереси, могат да отговорят на представените истории чрез 
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споделянето им в платформите на социалните медии и по този начин 

журналистите да получат обратна връзка и да изграждат нов вид 

отношения с аудиторията. Като използват тази информация, 

журналистите могат да употребяват множество платформи, за да 

представят различни части от историята, поддържайки вниманието на 

аудиторията. Също така, продуцентите могат да се позоват на 

реакциите, стимулирайки творческите усилия. Комуникационната 

система, установена от интернет, разчита на енергията от 

взаимодействието. Автоматизацията на мултимедийната журналистика 

е част от модела, който задвижва енергийния поток. Тя се различава от 

високо продуцираното и медиатизирано съдържание в миналото, което 

е създадено да се приспособи към специфичните процеси на 

производство и да служи на по-пасивна аудитория” (В: Gitner, 2015: 

X). 

Кенеди цитира Сет Гитнър, автор на книга за мултимедийната 

журналистика, според когото тя цели да съчетае различните 

самостоятелни медийни формати и да изведе формули, чрез които 

всеки от тях да пасне на конкретната история, вместо да изисква 

всички истории да бъдат филтрирани чрез определена повествователна 

призма. Според него това определя нуждата медиите да трасформират 

своя работен процес и редакционен модел като се отдалечат от 

„силозите”, които маркират медийното производство към определен 

модел на медийно програмиране и вместо това се насочат към по-

отворени, напълно кооперативни форми на работа. Както пише Томас 

Кенеди, „мултимедийната журналистика е солидарно изкуство, което 

изисква специалистите да работят заедно с цел постигане на 

максимална ефективност. Неговата сила лежи върху способността да 

слива медийните форми, за да се разкаже цялата история, то се опира 
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върху опита на множество хора, всеки от които разполага с определена 

степен на свобода. Също така то изисква от всеки, който е включен, да 

разбира как всяко индивидуално умение спомага за увеличаване на 

усилието” (Gitner, 2015: X).  

Вероятно най-ясното и точно обяснение какво представлява 

мултимедийната журналистика е дадено от холандския медиен 

теоретик Марк Дюз, който пише, че има два начина да се определи 

използването на мултимедията в журналистиката. Първо, това е 

презентация от новинарски пакети, които са качени в уебсайта на 

медията и за които са използвани два или повече медийни формата 

(например устно и писмено слово, музика, подвижни и неподвижни 

образи, анимация с или без интерактивни или хипертекстови 

елементи). И второ, това е интегрирана (въпреки че не непременно 

едновременно) презентация от новинарски пакети, представена през 

различни медии като уебсайт, форум, имейл, SMS, MMS, радио, 

телевизия, телетекст, хартиени вестници и списания и пр. (Deuze, 2004: 

140). 

За подобни „новинарски пакети” пишат и други автори, като 

например Минди МакАдамс, която обяснява, че още преди години 

медиите откриват, че могат да добавят множество елементи и истории 

към онлайн новинарски пакети като създават линкове към тях в уеб 

страницата на медията. „Тези пакети могат да включват слайдшоу от 

снимки, анимирани инфографики, видео, аудио, карти, диаграми, дълги 

текстови истории, представени на уеб страницата или чрез линкове 

към други уеб страници” (McAdams, 2005: 9). 

Според Марк Дюз могат да бъдат посочени няколко причини за 

използването на мултимедийно съдържание – утвърждаването на 

интернет като водеща медия, промените в медийната собственост, 
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конвергенцията между медийните формати, която той разглежда като 

„взаимодействие и колаборация между традиционно различни медийни 

редакции и други части на модерните медийни компании – 

технологични и маркетингови отдели” (Deuze, 2004: 148). Важно 

условие, според него, е извеждането на ключовата разлика между 

мултимедийната и онлайн журналистика: „онлайн журналистиката не е 

задвижвана от целите на мултимедията, защото в действителност, в 

дигиталната журналистика използването на множество медии може да 

бъде видяно като потенциален, но не задължителен елемент от 

добавената стойност на журналистическата презентация онлайн 

(Deuze, 2004: 141). 

Сред важните елементи на мултимедийната журналистика са 

промените в поведението на журналиста и необходимостта от активно 

взаимодействие с аудиторията при производството на медийното 

съдържание. Според Марк Дюз конвергираният репортер трябва да 

подчинява своето поведение на т.нар. „мултитаскинг”, като е способен 

да взема решения на какъв вид платформа да представи своите 

продукти, а в случай на мултимедийна продукция – да представи 

историята съобразно новинарски пакети, вместо да препредава една и 

съща история чрез множество формати. Това налага реорганизирането 

на журналистите в екипи, които да бъдат управлявани на проектен 

принцип, както и да бъдат стимулирани да си взаимодействат с 

различни по своя характер отдели. Уменията на мултимедийните 

журналисти трябва да бъдат концентрирани около представи като 

гъвкавост, колаборация, умение за комуникация, разбиране на целите, 

нуждите и параметрите на различни медии (Deuze, 2004: 146). 

Реализирането на пълния потенциал на мултимедийната журналистика 

изисква новинарската структура да бъде формирана около принципите 
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на мултимедийната редакция. Както вече съм писала, възможностите 

за превръщането на медийните компании в своеобразни 

информационни портали залага на различни похвати като: 

•  експедитивност, която е свързана с умножаването на 

медийните канали (веднъж създаден за печат, журналистическият 

продукт може да бъде представен и по други канали – радио, 

телевизия, онлайн, мобилни телефони);  

• доходност, която налага привличането на достатъчно 

капитали (повече реклама от различни канали, по-ниски разходи за 

производство чрез залагането на кросмедийно производство);  

• лесна достъпност и удовлетворяване на потребителските 

очаквания (аудиторията е оставена сама да избира какви 

информационни канали да използва, обръща се внимание на 

нарасналото търсене на видеоинформация през интернет, както и на 

появата на нови форми като sms новини, кросмедийна промоция);  

• подобряване на качеството на журналистиката (използване 

на мултимедийно съдържание при обработката, коментара и 

предлагането на информация) (Попова, В: Пешева и др., 2010: 139-

140). 

 

Видове и проявления на мултимедийната журналистика 

Журналистите и медийни изследователи Ричард Кочи Хернандес 

и Джереми Рю смятат, че типологизирането на мултимедийната 

журналистика може да бъде видяно през припокриването на три 

основни категории: 

• постоянна категория (continuous category), която включва 

новинарски презентации (текст с фотографии или дълги видеоклипове, 

разделени на части); 
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• изчерпателна категория (comprehensive category), в която 

множество различни елементи (текст, видео, фотографии) са 

организирани в различни секции с цел да представят по-скоро 

информативно, отколкото наративно различните части от историите; 

• поглъщаща категория (immersive category), която се отнася 

до интерактивни игри, презентации или документалистика 

(Hernandez&Rue, 2015: 10). 

Сходно делене на вариантите на мултимедийната журналистика, 

макар и от друга перспектива, се съдържа в текст на „Международен 

център за журналисти”. Според него успехът на различните форми 

зависи от спецификите на отделните медии. Така например 

видеоклиповете целят да представят някакво действие, важни и 

значими изказвания на хората, да позволят на зрителите да видят 

събития, до които не могат лично да имат достъп или места, които 

може би биха искали да посетят. Фотографиите отразяват силни 

емоции или ключови моменти в конкретно време. Аудиото представя 

завладяващи цитати или заобикалящи звуци. Графиките отразяват 

сложни процеси или данни в по-лесен за разбиране вид (Elements 

2011). 

Марк Дюз също прави диференциране на различни примери на 

мултимедийната журналистика, която включва: 

• „стендъп” на журналисти от печата, които представят част от 

новините пред видеокамера с цел да се ползват от телевизионна или 

онлайн аудитория в рамките на собствената медийна марка; 

• галерия или слайдшоу от фотографии, които са създадени за 

разглеждане онлайн и разширяват публикуваните в хартиеното 

издание; 
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• фийчъри или резюмета на медийното съдържание на 

традиционна медия (печатна или електронна), които се 

разпространяват чрез имейл, нюзлетър или в социална мрежа; 

• обединения между отдалечени медии с цел събиране, 

обработка и представяне на новини в рамките на различни формати; 

• напълно интегрирана мултимедийна редакция, обединяваща 

дейността на журналисти, които работят самостоятелно за различни по 

формат медии (печатни, електронни, онлайн), с цел споделяне на 

информация, база данни, планиране на новинарски пакети, в рамките 

на които да се отразяват истории през различните платформи (виж 

Deuze, 2004: 141). 

Разбира се, към тези варианти мога да добавя и нови елементи: 

използване на виртуална реалност, създаване на инфографики или 

анимирани изображения за виртуално студио, съчетаване на 

новинарска информация с видео и компютърни игри, разнообразни по 

своя характер тийзъри, джингли, поп-ъп изображения, през целия 

спектър от похвати, които могат да се наблюдават в социалните мрежи 

– аудио, фото и видео от мястото на събитието (като архив или на 

живо), използване на водещи истории, които да излизат в началната 

лента на потребителя, анкети, активизиране на коментари и 

разнообразни форми на обратна връзка с потребителите и пр. 

Именно при вариантите на съучастие на онлайн потребителите са 

най-интересните проявления на мултимедийната журналистика, когато 

нейните интерактивни и колаборативни характеристики се допълват от 

тази на журналистиката на участието. 
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Мултимедийна интеракция между журналистите и 

аудиторията 

Журналистиката на бъдещето е професионалната, която служи 

като връзка в сложната среда между технологията и обществото, 

новините и анализите, анотацията и селекцията, между ориентацията и 

разследването. Тази сложна, променяща се среда не може повече да 

бъде държана извън полето на журналистиката. Журналистът не 

работи в „прекрасна изолация” – най-вече заради явното изобилие от 

информация и факта, че аудиторията е напълно способна да достигне 

до новините и информацията самостоятелно. Както и заради това, че 

институционалните играчи (бизнес, правителствени, 

неправителствени, активистки организации) все повече започват да се 

свързват със своите поддръжници директно, вместо да използват 

медиите като междинен канал (Bardoel&Deuze, 2001). Това пишат 

медийните изследователи Джо Бардоел и Марк Дюз в свое изследване, 

посветено на мрежовата журналистика. Според мен мнението им 

поставя няколко важни въпроса за медийното развитие – съвременната 

журналистиката като част от медийната система не може да бъде 

разглеждана като неделима от обществото. Тя е проекция на промените 

и развитието на обществото, а не затворена система. 

Интерактивността, която настоящите мрежови комуникации съдържат, 

позволява на социалните институции и професионалните и бизнес 

организации да търсят публична среда и публично взаимодействие без 

участието на медиите. Превръщането на публичната среда в медийна, 

което се наблюдава покрай влиянието на телевизията във втората 

половина на 20 век, вече е все по-ограничено. Публичната среда става 

виртуална, площадите се заменят със страниците в социалните мрежи, 

големите медийни марки – с технологичните гиганти. Борбата за 
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вниманието на аудиторията остава същата, но това, обаче, не е същата 

аудитория – това е овластената аудитория, която има технологиите, 

възможностите и самочувствието сама да се превръща в продуцент на 

медийното съдържание и публичното говорене. В този смисъл, когато 

се говори за мултимедийна журналистика и мултимедиен журналист, 

ясно трябва да си даваме сметката, че това не винаги включва само 

професионалната журналистика и професионалния журналист. Защото, 

ако добавя още едно твърдение на Марк Дюз, „съвременният 

потребител на новини е мултитаскинг и определено, когато е онлайн, 

трябва да бъде характеризиран чрез дефиницията „активен 

потребител”, който сърфира в интернет, търси в базите данни, отговаря 

на имейли, посещава чат стаи, в резултат на което се променя начинът, 

по който хората общуват с медиите в контекст на това, което 

представлява развиваща се информационна култура. Както и да се 

приема, че отнасянето на познатите културни форми към компютърно-

опосредстваните форми на продукция, разпространение и 

комуникация, ще има значими последици за начина, по който 

разбираме и визуализираме себе си и света около нас” (Deuze, 2004: 

146). Дюз даже проследява промяната в навиците на медийно 

потребление, която мултимедийната журналистика оставя върху 

аудиторията. Например такива са констатациите, че хората 

предпочитат да четат по-малко на хартия и повече онлайн, че 

предпочитат образите за сметка на думите. Според него това не 

означава, че „хората само гледат телевизия и не четат книги повече, а 

че разбиранията ни за събитията и начина, по който възприемаме света 

около нас са все повече контекстуализирани от манипулацията и 

високоскоростното редактиране на образите и видеото”. Както и че 

„хората искат да слушат музика и радио онлайн, а не по ефирен път, с 
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което отново променят ритуалите си на медийна употреба, и най-вече 

извършват всички тези дейности едновременно“ (Deuze, 2004: 147). 

Всичко това може да се прояви при журналистиката на участието, 

която приема, че представянето на един или друг вариант 

потребителска информация (аматьорски фотографии, видео, 

коментари, постове в социалните мрежи, участие в онлайн анкети, 

мейлинглистове, форуми и пр.) – представени самостоятелно или 

ретранслирани през традиционните медии, има равностойно, а 

понякога и доминантно значение за онлайн аудиторията. Подобни 

твърдения са още по-валидни, когато се отнасят до важни социални 

проблеми, кризи, конфликти, които така или иначе концентрират 

общественото внимание. Така медиите (традиционни, онлайн или 

граждански) изпълняват активно своите социални функции, носят 

иманентни за журналистиката видове – гражданска журналистика, 

журналистика като куче пазач, журналистика на участието, изявяват 

ясно и категорично критична и контролна функции спрямо социални 

несъвършенства, недоразумения, злоупотреби или опити за 

манипулативни намеси. Неслучайно българският медиен изследовател 

Луливера Кръстева пише: „Социалното поведение на журналистите е 

свързано със социалния усет да се вглеждат в битието на хората и на 

обществото, да анализират проблемни ситуации, с взаимодействието 

или с противодействието им на институции при (не)решаване на 

конфликти, които да доведат до реални социални промени. В този 

смисъл може да се привнесе един термин от икономиката към 

функциите на журналистиката – да бъде социален посредник-

предприемач на социална мисия. Журналистическото социално 

поведение има различни форми на проява – на „условна власт” като 

власт на влияние, на социално обвързване, на пасивност и отчуждение, 
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на комуникация, сблъсък, противопоставяне или изграждане на 

съобщност и пр. В процеса на социален преход обаче медиите се 

издигат до равнището на качествено нов тип социален регулатор.” 

(Кръстева, 2019: 148). 

 

Социални проблеми, потребителска информация и форми на 

визуализация 

Обвързването на важни социални проблеми с възможностите на 

онлайн потребителите да критикуват неефективно работещите 

социални институции чрез мултимедийна визуализация, се съдържа в 

представително проучване, което е направено от агенцията за медийни 

анализи „Perceptica” през 2019 г. по моя поръчка1. То разглежда 

проявлението на потребителската активност, формите на журналистика 

на участието и начините, по които подобна информация е използвана 

от новинарските медии в рамките на три тематични групи – 

институционални, социални и образователни проблеми. 

В настоящата статия са представени резултатите от 

институционалната тематика, която, в своята конкретика, се отнася до 

случаи на полицейско насилие, злоупотреби с лични данни и 

нерегламентирано ценообразуване, но по-общо дефинира 

проблематични области като злоупотреба с власт на правоохранителна 

институция (МВР), липса на институционален контрол (КАТ, 

Министерство на туризма, общини), проявление на институционален 

дефицит и неефективност (наличие на „зомби институции”, ако 

използвам понятието на немския социолог Улрих Бек). Получените 

данни са релевантни и позволяват да се направят изводи за 

потребителската активност при създаването на медийно съдържание, 

използването на тази информация от традиционните и онлайн 
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новинарски медии, мрежовото разпространение чрез споделянето й в 

различни профили в социалните медии. А също и за вариантите на 

потребителско съучастие чрез използваните средства за визуализация, 

с което се цели фокусиране на общественото внимание към важни 

социални липси. 

 

Потребителите срещу полицията – проблемът със 

злоупотребата с власт 

Първата тема, която е наблюдавана в настоящото изследване, е 

свързана с възникналите спонтанни граждански протести през лятото 

на 2019 г. срещу дълготрайната липса на питейна вода във Велинград. 

Новинарските медии отразяват протеста, обсъждат причините за него, 

за безводието, коментира се липсата на реакция от местното дружество 

„Водоснабдяване и канализация”, представят се различни позиции. 

Активизиране на социалната активност започва след публикуване на 

видеоматериал във Фейсбук, в който се вижда конфликт между 

протестиращите граждани и полицията. Показано е как служител на 

МВР използва физическа сила, за да арестува протестиращ мъж. 

Намесва се жена, за която от видеото става ясно, че му е съпруга и 

която се опитва да попречи на униформените служители да го 

задържат. Направен е груб опит и за нейното арестуване, в резултат на 

което тя получава синини по ръцете (Изобр. 1). 

 



Журналистиката в дигитален контекст: 

 смяна на дневния ред 

Мария Попова. Мултимедийната журналистика в 

българските телевизионни и онлайн медии с. 10-40 

 

 

 

 

Медиалог/ Medialog, бр. 8/2020 

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

25 

 

Изобр.1 

 

Качването на видеоклипа в интернет и многократното му 

препубликуване – както от потребителите, така и от онлайн медиите, 

включването на хиперлинкове към него в уеб страниците на 

телевизиите, настройва потребителите негативно към полицаите и 

прави темата изключително популярна. Според резултатите от 

изследването тя провокира над 3000 споделяния във Фейсбук, 1430 

реакции и 990 коментара (Фиг. 1). 

 

 

Фиг. 1 
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Темата е представена най-конкурентно в сайтовете на 

новинарската онлайн медия frognews.bg и прецитирани от други по-

малки онлайн медии като dnes-bg.org и pan.bg. Техните публикации 

съдържат потребителския видеоклип, част от който е включен в 

репортаж в новинарска емисия на Нова телевизия, качен е в 

официалния ѝ сайт и допълнен с нов репортаж в сутрешното предаване 

„Здравей, България“. Въз основа на тези репортажи темата е доразвита 

от сайтовете 24novini.bg, dariknews.bg, marica.bg, telemedia.bg. 

Информацията се среща и в онлайн медии като dariknews.bg и 

dnes.dir.bg, където обаче не е включен видеоматериалът от случката. 

Традиционните и онлайн медии остават твърде консервативни 

спрямо начина, по който отразяват темата. Въпреки че разполагат със 

заснет от потребител видеоклип, повечето от тях разчитат на собствена 

интерпретация на темата или поставят хиперлинкове към 

потребителската информация, качена в социалните мрежи. Според 

получените резултати при 95% от статиите не се разбира дали са 

провокирани директно от потребителско съдържание или отразяват 

темата; 61% от тях дори не публикуват потребителско съдържание под 

каквото и да е форма; 17 % разчитат на адаптиран скрийншот и едва 

под 10 % включват видеоматериала, но качен на собствена платформа, 

също толкова използват линкове към друга онлайн медии или към 

оригиналната потребителска информация (Фиг. 2) 
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Фиг. 2 

 

Отношението към темата, въпреки заложените в нея 

конфликтност, новинарски стойности като лоши новини, драматизъм, 

високия емоционален заряд, обаче остава трайно неутрално. Като цяло 

традиционните и онлайн медии показват явно нежелание да 

критикуват полицията. Във Фейсбук, обаче, се образува негативна 

вълна във връзка с действията на полицаите, които са обвинени в 

прилагане на твърде много незаслужена сила по време на протеста или 

са оправдани с мотива, че изпълняват служебния си дълг. Срещат се и 

негативни коментари спрямо кмета на Велинград заради това, че с 

години не успява да разреши проблема с безводието. Макар и 

ограничени има отрицателни коментари и към автора на видеото, 

чийто продукт е определен като манипулативен, тъй като не отразява 

сблъсъка на протестиращите с полицията, а само техния отклик (Фиг. 

3). 
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Фиг. 3 

 

 

Изчезващата самоличност – проблемът с институционалния 

контрол 

Втората тема, която настоящето изследване отразява, се отнася до 

системни пропуски в архивите на КАТ. За първи път тя става публична 

след пост в публично достъпния личен профил на Андрей Георгиев във 

Фейсбук. При проверка на пътя от страна на КАТ във връзка със 

забравени фарове, той разбира, че, според системата на полиция, е 

обявен за мъртъв – шофьорската му книжка е със статут на анулирана 

поради смърт. Следват разговори с администрацията на КАТ София, 

които констатират, че създалата се ситуацията е в резултат на 

технически проблем в системата на Пътна полиция (Изобр.2). 

 

 

 

Изобр. 2 

 

Историята бързо предизвиква интереса на останалите 

потребители, които започнат да я разпространяват като пример за по-
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скоро забавна история. Тя е споделена и от новинарските онлайн 

медии, като сайтът 24chasa.bg първи я нарича „абсурден случай“, а 

след това намира отглас и при традиционните медии – bTV даже 

правят репортаж с участието на Андрей Георгиев. 

Темата намира широко отразяване предимно във Фейсбук, като 

привлича близо 3000 реакции, над 1000 споделяния и 234 коментара 

(Фиг. 4) 

 

 

 

Фиг. 4 

 

Подобно на предишната тема, средствата, чрез които 

традиционните и онлайн медии я отразяват, са ограничени – 

представят се основно снимка на автора, съдържание на историята и 

собствени интервюта с него. Значително по-рядко се включват линкове 

към оригиналния му пост във Фейсбук. Същевременно тази история е 

силно потребителски инспирирана – 93% от статиите са директно 

провокирани от потребителското съдържание. При 9% от 

публикациите е използван оригиналният потребителски материал чрез 

линк към публикацията във Фейсбук. 7% от статиите не се позовават 

на публикацията във Фейсбук и не споделят потребителски материал. 

Например bTV правят репортаж по темата в новинарската си емисия, 



Журналистиката в дигитален контекст: 

 смяна на дневния ред 

Мария Попова. Мултимедийната журналистика в 

българските телевизионни и онлайн медии с. 10-40 

 

 

 

 

Медиалог/ Medialog, бр. 8/2020 

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

30 

интервю с Андрей Георгиев и споделят новината в онлайн сайта си и 

профила в социалните мрежи, но без добавени препратки към 

потребителската публикация. 24novini.bg и stolica.bg представят 

разказаната от bTV история (Фиг. 5). 

 

 

 

Фиг. 5 

 

Все пак, въз основа на това и предишни свои изследвания, мога 

да констатирам, че bTV е телевизията, която доминира при 

представяне на разнообразна по своя характер потребителска 

информация. Според Гена Трайкова, главен редактор на „Новини” на 

телевизия bTV интересът на аудиторията към представянето на 

подобна потребителска информация е „голям комплимент за нас, 

защото хората ни идентифицират като медията, която решава 

проблемите им. Даже имам писма до нас, които така започват: „Вие сте 

последната ми надежда…Вие сте последната инстанция …“ Това е 

хубава обратна връзка. В крайна сметка ние това работим – все пак да 

променяме нещо, бавно, мъчително.”2 

Подобно и на предишната тема, обаче, отношението на медиите 

към представената информация е почти напълно неутрално. Това се 

дължи на факта, че новината е разгледана по-скоро като любопитен 
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материал, в рамките на новинарските стойности за изненада, 

развлечение, отколкото като пример за траен институционален 

проблем, за институционален произвол, който засяга пряко личността 

и поведение на гражданите и изисква активна обратна реакция на 

нетърпимост (Фиг. 6). 

 

 

 

 

Фиг. 6 

 

Например сайтовете 24chasa.bg, 168chasa.bg и dnes.bg подхождат 

с положително отношение спрямо автора на публикацията, като 

уточняват в своите публикации, че потърпевшият Андрей Николов не е 

реагирал грубо спрямо създалата се ситуация, а го приема с насмешка. 

Сходни са коментарите и под оригиналната публикация във Фейсбук, 

които са предимно шеговити и саркастични, и възприемат историята 

като трагикомична. За сметка на това отношението към системата на 

КАТ е значително по-негативно, израз на неразбиране, на човешка 

грешка. 

 

Психологическо ценообразуване – проблемът с неефективното 

управление на туризма 
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Третата тема, която е представена в настоящото изследване, е 

традиционна за българските медии през летния сезон – проблемите по 

Черноморието, породени от миграцията на българските туристи към 

Гърция, високите цени на хотелите, ресторантите и достъпа до 

съоръжения на плажа, лошото обслужване и хигиена. Интересът към 

нея е породен от потребителски видеоклип, качен на 29 юни 2019 г. 

във Фейсбук, в който се вижда празният плаж в Слънчев бряг. С 

ироничен коментар авторът на клипа описва „силния“ сезон, 

обвинявайки министъра на туризма Николина Ангелкова. 

Интересът към видеоклипа още в самото начало е голям, като 

успява да генерира 443 коментара. По-късно е препубликуван 

неколкократно от други потребители и организации с разнообразни 

собствени описания. Общо е гледан над 850 000 пъти, само в рамките 

на Фейсбук предизвиква над 13 хиляди споделяни, близо 2400 

коментара, около 5400 реакции (Фиг. 7). 

 

 

 

Фиг .7 

 

 

За разлика от предишните две теми, при които потребителските 

видеоклипове и постове служат по-скоро като източник на информация 

за медиите, без, обаче, пряко да се цитират оригиналните публикации 
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на потребителите, настоящата тема се опира основно на 

потребителския материал, който е споделян чрез линкове между 

останалите потребители и онлайн медии, в рамките на собствените 

онлайн платформи и като допълнение на авторските материали на 

традиционните медии. Според резултатите от изследването 87% от 

констатираните медийни публикации се позовават на потребителския 

материал, 22% използват видеоклипа, но го качват на собствена 

платформа, 32% разчитат на пресподеляне чрез линк от друг източник 

и все пак 38% от нововъзникналите медийни публикации използват 

само интересната тема за собствените си новини, която разширяват 

през собствена интерпретация, без да споменават съдържанието на 

любителския видеоклип (Фиг. 8). 

 

 

 

Фиг. 8 

 

Например подобни публикации цитират резултати от анализа на 

Института за оценки и анализи на туризма и от социологическо 

проучване на „Агенция Тренд“ относно това къде българите планират 

да прекарат своята лятна почивка. В тях видеото за липсващите 

туристи е използвано, за да илюстрира твърдението, че туристите по 

българското Черноморие са намалели с над 20%. В този сектор попада 
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и БНР, което публикува свои снимки от празен плаж в Слънчев бряг 

пет дни след публикуването на първоначалното видео. В по-голяма 

част от статиите е цитиран видеоклипът, който е качен в страницата 

„Спаси Варна“ във Фейсбук, без, обаче, да упоменава първоизточника 

на видеоматериала. Голям е и процентът на статии, в които е използван 

потребителският материал, но е модифициран чрез скрийншот от 

самото видео за заглавна снимка на статията. Темата е разработена от 

традиционните медии чрез интервюта с експерти – например от Нова 

телевизия интервюират концесионера на плажа Кирил Спасов и Стойка 

Терзиева, представител на Съюза на собствениците в Слънчев бряг. 

Статиите проследяват развитието на ситуацията и реакцията на 

министъра на туризма Николина Ангелкова, която по-късно посещава 

курорта и се среща с представители на туристическия бранш, 

концесионери и наематели на морски плажове. 

Според Венелин Петков, директор на „Новини, актуални 

предавания и спорт” на телевизия bTV „това е логично, защото е ясен 

индикатор какво реално вълнува хората. Обикновено не са 

дребнотемия, а са системни проблеми, само че те имат реализация на 

конкретно място. Много добър пример е темата за цените с шезлонгите 

по Черноморието и проблемът със слабия сезон заради високите цени и 

лошото обслужване, и като цяло „Бетономорието“, както тръгнаха да 

го наричат хората. Това вълнува хората на много повече от едно ниво – 

аз отивам на почивка и не искам да ми е скъпо, искам нашето 

Черноморие да е красиво, хубаво, приятно и на него да няма 

престъпници-мутри, които да се възползват от национален ресурс. Тези 

потребителски видео клипове, тази потребителска информация, която 

получаваме, са доказателство за това, какво вълнува хората. Затова те 
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споделят и се гневят в социалните мрежи, включително и при нас в 

„Аз, репортерът“.“3 

Всичко това обяснява и преобладаващото неутрално мнение към 

темата в традиционите медии, за сметка на социалните медии, където 

отношението е предимно положително (Фиг. 9). 

 

  

 

Фиг. 9 

 

Въпреки че ситуацията олицетворява намаляващия интерес към 

Черноморието, голяма част от потребителите, които коментират в 

социалните мрежи, са по-скоро доволни от този факт, защото така 

„наглите собственици“ ще си получат заслуженото, заради вдигнатите 

цените на услугите и условията в българския туризъм. 

Отношението към Николина Ангелкова, обаче, е по-скоро 

негативно както в новинарските, така и в социалните медии. Това може 

да бъде илюстрирано чрез статия със заглавие „Николина Ангелкова 

стана за смях във „Фейсбук”, която е публикувана от сайт с 

патриотична насоченост – desant.com. Тонът на материала е негативен, 

като авторката поставя под въпрос думите на Министъра на 

образованието и ги иронизира. В статията е качен скрийншот от 
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Фейсбук страницата „Никулинка“, в която се цели окарикатуряване и 

осмиване на Ангелкова. 

И трите наблюдавани теми, в рамките на направеното от 

агенцията за медийни анализи „Perceptica” изследване през 2019 г., 

показват няколко общи неща. Потребителите са активни при 

отразяването на теми, които са част от личната им биография и 

поведение, но които могат да бъдат приети като симптом на по-

значими проблеми – политически, социални, психологически. Особено 

приоритетно се представят теми, които засягат конфликтни ситуация, 

породени, предизвикани или мотивирани от определени социални 

институции. Действително неспособността на водещите институции 

(образователни, законодателни, правоохранителни, местни и пр.) да 

работят ефективно, да спомагат (а не да задълбочават) проблемите на 

гражданите и на обществото като цяло е световна тема. Но тя 

проличава още по-отчетливо, структурно-деструктивно, а в определени 

моменти и гротескно, при т.нар. „нови демокрации”, развиващи се или 

консервативни общества, при които непотизмът, корупцията и 

безхаберието са политически и социален модел, а не дефект на 

социалното развитие. 

Изследването показва и други особености – потребителите 

действително се намесват активно в създаването на медийно 

съдържание, измествайки (а понякога и замествайки) традиционните 

медии. От своя страна медиите целенасочено отварят страниците и 

програмните си схеми за потребителската информация с цел търсете на 

по-разнообразни теми, нови източници на информация, различни 

средства за визуализация на информацията, които да отговарят на 

променените модели на медийно възприятие (онлайн, чрез 

видеоклипове, хиперлинкове, скрийншот, презентации и др.). На този 
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етап това обогатява познатото медийно съдържание, адаптирайки го 

пълноценно към онлайн пространството и новите форми на ползване 

на медийната информация от потребителите (излизане извън 

ритуалността, повсеместно, споделено, с активна обратна връзка). За 

сметка на това при българските традиционни и онлайн медии е трудно 

да се наблюдава „просюмърската” роля на потребителите. Вариантите 

на мултимедийна журналистика са силно стеснени и нерелеватни. По-

добри модели могат да се видят в определени ситуации при някои от 

телевизиите. Много по-схематично е проявлението им при все още 

недостатъчно професионалните новинарски онлайн медии. 

 

Заключение 

„Мултимедийният журналист може да бъде видян като 

професионалист, който е компетентен и уверен в работата си като 

личност, в контекста на конвергирана новинарска индустрия – 

изисквайки гъвкавост в мисленето и имайки стабилност в процеса на 

промяна и адаптация, но в същото време като част от колектив, при 

който няколко, а защо не и повече от колегите са чувстват стресирани, 

недоверчиви и навярно заплашени от текущите процеси на 

компютъризация и конвергенция” (Deuze, 2004: 149). Мнението е на 

Марк Дюз и може да послужи като обобщение на развитието на 

мултимедийната журналистика в българските традиционни и онлайн 

медии. Действително промяната е неминуема, реална, неотменима. Тя 

се наблюдава при технологиите, поведението на аудиторията, 

икономическите модели, нагласите и социалните очакванията на 

обществото, темите и формите на предаване на медийно съдържание. 

Въпреки че към настоящия момент нейното движение е все още 

спираловидно – т.е. тя очевидно е видима при модерните, стабилни и 
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печеливши медийни системи, където разпространението й е 

повсеместно, в даден момент ще достигне своя апогей и при по-

малките, периферни, финансово нестабилни и етично нетолерантни 

медийни системи, част от които е и българската. Както се вижда от 

представеното изследване, българските традиционни и онлайн медии 

използват само малка част от нейните характеристики и то такива, 

които лесно могат да се адаптират към съществуващите модели на 

професионална организация в медийните редакции. Тенденцията ясно 

отразява временното състояние на подобна двойственост. На този етап 

мултимедийната журналистика (или онези нейни проявления, които са 

разпознаваеми у нас) все още е приемана като междинно състояние 

между формите на медийно производство на традиционните медии и 

метаморфозите му в онлайн пространството. Но очакванията са, че тя 

ще може да стане неделима част от цялостния процес на мрежова 

комуникация, на мрежова журналистика, в която участието на 

потребителите е активно, личностно и социално осъзнато и медийно 

репрезентативно. 
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ДНЕВНИЯТ РЕД НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИОННА 

ЖУРНАЛИСТИКА 

Ралица Ковачева 

 

THE AGENDA OF BULGARIAN TELEVISION JOURNALSM 

Ralitsa Kovacheva 

 

Резюме: Текстът представя резултатите от изследване на случай по темата за 

журналистическото разследване, известно като „Осемте джуджета“ и неговото 

(не)отразяване от най-гледаните български телевизии БНТ, bTV и Нова телевизия. 

Целта на изследването е да установи намират ли място в дневния ред на 

българските телевизии теми, които са пренебрегвани от институциите. 

Резултатите показват, че телевизиите имат различен подход към темата, който 

варира от сравнително добро отразяване, през институционално повлияно 

отразяване, до липса на всякакво отразяване. Въз основа на резултатите от 

изследването се правят изводи относно дневния ред на българската телевизионна 

журналистика и факторите, които имат влияние върху формирането му.  

Ключови думи: телевизия, телевизионна журналистика, разследваща 

журналистика, определяне на дневния ред 

 

Abstract: The text presents the results of a case study on how the journalistic 

investigation, known as the “Eight Dwarfs”, is covered by the most watched and trusted 

Bulgarian televisions BNT, bTV and Nova. The study aims to establish whether topics 

that are neglected by the institutions could find a place in the Bulgarian televisions` 

agenda. It has been found that the three media have applied different approaches to the 

topic, varying from relatively good coverage, through institutionally influenced 

coverage, to the lack of any coverage. Based on the results, conclusions are made about 

the agenda of Bulgarian television journalism and the factors that influence its 

formation. 

Keywords: Television, Television Journalism, Investigative Journalism, Agenda-setting  

 

Независимо от безспорната важност на разследващата журналистика, 

тя трудно вирее в българските медии днес. Именно в разследващата 

журналистика „медиите в най-силна степен изпълняват своите критични и 

контролни функции, спомагат за консолидирането на обществото около 

важни социални и политически теми“, отбелязва Мария Попова (Попова, 

2012: 70). Но както демонстрира изследваният случай, очевидно дори 

медиите не могат да се консолидират около важни теми, да не говорим за 

обществото. 

Разследващата журналистика е скъпо удоволствие, тъй като изисква 

голямо количество от най-ценните медийни ресурси – подготвени 
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журналисти, финансиране и време. Затова е донякъде обяснимо защо 

„независимо от интереса и значението на определени теми, те не са обект на 

журналистически разследвания“ (Шикерова, 2020: 50). В конкретния случай 

обаче става дума за готов продукт, за журналистическо разследване, 

организирано и финансирано от неправителствена организация, което 

останалите медии могат да отразят, да продължат, да допълнят, да 

опровергаят и пр. В допълнение, засегната е тема от голям обществен 

интерес – използвана ли е прокуратурата за облагодетелстване на частни 

лица и бизнес интереси.  

Темата за работата на прокуратурата и отчетността на главния 

прокурор е обект на активни експертни и политически дебати у нас, на 

препоръки от страна на Венецианската комисия към Съвета на Европа и на 

критични констатации в доклада на Европейската комисия относно 

върховенството на закона за 2020 г. Въз основа на това има основания да се 

предположи, че медиите биха проявили интерес към темата и към 

повдигнатите от разследването въпроси, без да е задължително да го 

излъчват или дори да приемат направените в него изводи. Но биха могли да 

се възползват от възможността да поставят темата в дневния си ред, без да 

се налага да провеждат самостоятелно разследване, а добавяйки стойност по 

други начини – например, като направят собствена проверка на фактите, в 

които не са убедени или като задават въпроси на институциите, които са 

отказали да отговорят на въпросите, поставени им от авторите на 

разследването. Изключено е и влиянието на фактора „конкуренция“ – 

журналистическото разследване е направено не от конкурентна медия, а от 

неправителствена организация и е разпространено публично. При това, 

журналистът, провел разследването, е обект на заплахи, което е повод за 

проява на професионална солидарност. И не на последно място, мълчанието 

на институциите по темата също е показателно и е логично да предизвика 

журналистическа реакция.  
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„Осемте джуджета“ 

Разследването „Осемте джуджета“ е дело на журналиста Николай 

Стайков от неправителствената организация „Антикорупционен фонд“. 

Наречено е така по името на софийски ресторант, където се развива 

значителна част от събитията, обект на разследването. То е публикувано в 

четири части, като видео клипове със средна продължителност около 15 

минути, през юни, юли и август 2020 г.  

В първата част от 24 юни бизнесменът Илия Златанов разказва как в 

опит да получи съдействие от Специализираната прокуратура, за да си върне 

собствеността върху бизнеса (производство на асансьори), се е свързал с 

бившия следовател Петър Петров (известен като Петьо Еврото). В крайна 

сметка обаче бизнесът му е отнет чрез принуда (Антикорупционен фонд, 

2020: „Осемте джуджета“).  

Втората част, публикувана на 2 юли, разказва как 35 килограма злато 

са иззети от Златанов, но са върнати на други хора, твърди той. И 

свидетелства, че е бил принуден да прехвърли дялове от фирмата си на 

други лица, под заплахата, че синът му няма да получи лечение в болница 

(Антикорупционен фонд, 2020: Част 2).  

В третата част, публикувана на 31 юли, като свидетел на събитията, 

описани в разследването, се появява Димитър Ламбовски, бивш депутат от 

НДСВ и бизнесмен. Той твърди, че е бил повикан от Петър Петров и 

принуден да се подпише, че иззетите от Илия Златанов 650 000 евро са 

негови (на Ламбовски). Впоследствие, те са му „върнати“ от прокуратурата 

и присвоени от Петър Петров, твърди разследването (Антикорупционен 

фонд, 2020: Част 3).  

В четвъртата част, публикувана на 20 август, се появява името на 

Сотир Цацаров. По времето на описаните събития той все още е главен 

прокурор. Според разследването именно с неговия подпис прокуратурата се 

е задействала по случая, само ден след първата среща на Илия Златанов с 

Петър Петров (Антикорупционен фонд, 2020: Част 4). 
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Изборът именно на това разследване като обект на изследователски 

интерес е донякъде аргументиран по-горе – от една страна имаме проблем от 

голям обществен интерес, изобличаващи свидетелски показания и в 

известна степен, документи. Напълно липсва коментар както от 

изобличените в разследването действащи лица, така и от институциите. 

Въпреки това, авторите му го публикуват, очевидно с мотива, че 

общественият интерес е надделяващ над необходимостта от изчакване на 

другата гледна точка. Която, впрочем, може и никога да не бъде получена и 

това е един от начините да се пречи на разследващите журналисти, както 

твърди и опитният разследващ журналист Генка Шикерова в докторската си 

дисертация, посветена на разследващата журналистика (която за съжаление 

към момента не е публикувана): „политическият натиск и фактическото 

повлияване на темите в телевизията се осъществява най-често чрез отказ или 

бавене на информация“ (Шикерова, 2020: 50). 

 

Методология на изследването 

Целта на настоящото изследване е да установи намират ли място в 

дневния ред на българските телевизии теми, които са пренебрегвани от 

институциите. Предмет на изследването е отразяването на 

журналистическото разследване „Осемте джуджета“ от трите най-гледани 

телевизии в България - БНТ, bTV и Нова телевизия. Изборът на трите 

телевизии за обект на наблюдение е мотивиран от данните на Института за 

изследване на журналистиката „Ройтерс“ за 2020 г., според които това са 

трите български медии с най-голяма аудитория (онлайн и офлайн, на 

седмична база) и (с изключение на БНР) с най-високо доверие (NEWMAN, 

Nic et al., 2020). В този смисъл може да се приеме за вярна популярната 

фраза, че за да разбере българската публика, че нещо се е случило, то трябва 

да бъде съобщено по телевизията. Изследването обхваща периода между 24 

юни 2020 и 30 август 2020, когато са публикувани четирите части на 

журналистическото разследване „Осемте джуджета“. В изпълнение на целта, 

изследването си поставя следните задачи: 
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 Да установи присъства ли темата на разследването „Осемте 

джуджета“ в телевизионния ефир и по какъв начин; 

 Да установи какъв е дневният ред на телевизиите в периода на 

изследването; 

 Да установи какъв е политическият и медиен контекст, в който се 

появява разследването; 

 Да направи изводи за определянето на телевизионния дневен ред, 

на базата на резултатите от изследвания случай. 

 

Дневният ред, разследващата журналистика и темите-табу 

За целите на изследването използваме дефиницията за дневен ред на 

Джеймс Диъринг и Евърет Роджърс: набор от въпроси, които са 

комуникирани в йерархия по важност в определен момент във времето 

(Диъринг и Роджърс, 1996: 2). Определянето на дневния ред се изразява в 

промяната на видимостта на определен въпрос в медийния, публичния или 

политическия дневен ред, които взаимно си влияят и в този смисъл, се 

определя чрез конкуренцията между защитниците на определен набор от 

въпроси за спечелването на вниманието на медиите, публиката и 

политическите елити (Ковачева, 2017: 302). 

Като цяло, обобщават Диъринг и Роджърс, изследователите на 

определянето на дневния ред са единодушни, че в определен момент 

(период от време) всички медии дават подобна видимост на определен 

въпрос. Това не означава, че медиите казват едно и също, а че отделят 

сходен брой информационни единици (площ, време) на дадения въпрос 

(Ковачева, 2017: 311). Отнесена към настоящото изследване, тази 

изследователска теза ще бъде проверена по два начина – от една страна, през 

отразяването на конкретната тема, обект на нашия интерес, а от друга, през 

сравнението на медийния дневен ред извън тази тема, т.е. какво ни 

съобщават трите телевизии в наблюдаваните дни.  

Друг съществен детайл е свързан с т.нар. индикатор на действителния 

свят – променлива, използвана от изследователите, за да измерят повече или 
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по-малко обективно степента на трудност или риск на един социален 

въпрос, с цел да се сравни доколко именно медийното отразяване е причина 

за неговата видимост в медийния и съответно в обществения дневен ред 

(Ковачева, 2017: 307). Този индикатор обаче има относително малко 

значение в определянето на медийния дневен ред, твърдят Диъринг и 

Роджърс. По-скоро има значение колко обществено внимание може да 

привлече определен въпрос, отколкото неговата обективна сериозност 

(Ковачева, 2017: 307). Далеч по-важни се оказват т.нар. trigger events или 

събитията, които провокират включването на определено събитие в 

медийния дневен ред (Ковачева, 2017: 312). В настоящото изследване също 

имаме примери за това как разследването „Осемте джуджета“ попада в 

обектива на телевизиите не защото те са преценили, че темата е важна за 

обществото, а по повод други актуални събития. 

В контекста на теорията за определяне на дневния ред, разследващата 

журналистика може да бъде разбирана като мощен инструмент за 

„калибриране“ на медийния дневен ред – за противодействие на 

институционалния натиск за налагане на определени теми, в отговор на 

обществения интерес да се разкрият значими факти и събития по други 

теми. Споменатата по-горе докторска дисертация на Генка Шикерова е от 

особено значение за настоящото изследване, тъй като освен че изследва в 

дълбочина телевизионната разследваща журналистика у нас, самата авторка 

е утвърден разследващ журналист. В този смисъл, изследователските 

резултати са обогатени от нейната журналистическа практика. Според 

Шикерова причините определени теми, макар и значими, да не са обект на 

журналистически разследвания, могат да бъдат външни и вътрешни за 

телевизията. Външни са факторите, които не зависят от медията, например 

политически, институционален и корпоративен натиск. Вътрешните фактори 

са свързани с, от една страна, функцията на журналистиката да селектира 

новини и от друга страна, с професионалния и финансов потенциал на 

редакционния екип да разработи темата в дълбочина – липса на 

квалифицирани журналисти, неразбиране на важността на темата от страна 
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на редакционните екипи, финансова невъзможност да бъде реализирано 

разследването (Шикерова, 2020: 50).  

В конкретния случай част от изброените вътрешни фактори не играят 

роля, тъй като разследването вече е направено, при това във видео вариант, 

т.е. телевизиите биха могли да излъчат цялото разследване или откъси от 

него (както прави bTV), според редакционната си преценка. В този смисъл, 

очевидно редакционната преценка е изиграла решаваща роля, наред с 

външните фактори, за които обаче може да съдим само по косвени белези.  

Мария Попова отбелязва съществуването на „една особена категория 

новини – т.нар. липсващи новини, чрез които се характеризират всички 

онези събития, които никога не влизат в медийното съдържание“ (Попова, 

2012: 204). Според Попова, причините за практиката на „липсващите 

новини“ най-често са свързани с липсваща или недостатъчна информация, 

трудности при проверката на информацията и съответствие с новинарските 

фактори (информационните ценности), възприети от конкретната медия.  

Съществува обаче и друго разбиране – че има теми, които не се 

отразяват не защото журналистите не знаят за тях или защото няма 

(проверима) информация за тях, а защото са забранени, т.нар. теми-табу. 

Според И. Инджов  под „теми табу“ се разбират общественозначими теми 

или важни аспекти от тях, които са премълчани в медиите, отразявани 

рядко, отразявани повърхностно или са „потопени“ вследствие на 

акцентирането върху не толкова важни факти и обстоятелства (Инджов, 

2014: 5). В поредица от изследвания на темите табу в медиите за 2012, 2013 

и 2014 г. Инджов установява, че от медиите трайно липсват задълбочени 

разработки на теми, свързани с банките и тяхната дейност, корупцията в 

съдебната система, миналото на премиера Бойко Борисов. 

Генка Шикерова цитира данни от анкета сред 20 водещи журналисти, 

проведена през 2016 г., която очертава списък от 35 теми-табу за 

българските телевизии в периода 2014-2015 г. Най-често срещаните теми, 

които не са обект на телевизионни разследвания, но са от висок обществен 

интерес, са за фалита на КТБ, съдебната система и финансовото състояние 



Журналистиката в дигитален контекст: 

 смяна на дневния ред 

Ралица Ковачева. Дневният ред на българската 

телевизионна журналистика с. 41-59 

 

 

 

 

Медиалог/ Medialog, бр. 8/2020 

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

48 

на депутата от ДПС Делян Пеевски. Според Шикерова се очертават четири 

основни теми табу, три от които са свързани с конкретни личности: „почти 

без изключение анкетираните посочват като “забранени” разследвания за 

премиера Бойко Борисов, главния прокурор Сотир Цацаров (2012-2019) и 

прокуратурата, влиянието и бизнеса на депутата Делян Пеевски и 

източването на КТБ. Анализите на темите на разследванията в предаванията 

„БТВ Репортерите” и „Темата на Нова” потвърждават този факт“ 

(Шикерова, 2020: 53-54).  

Любопитно е, че с изключение на премиера Бойко Борисов, другите 

двама са задочни персонажи в разследването „Осемте джуджета“. Според 

представените факти, Сотир Цацаров лично е подписал заповедта, с която 

Специализираната прокуратура се е задействала, след като Илия Златанов е 

потърсил съдействие от Петър Петров. А потърпевшият бизнесмен Златанов 

разказва как лично Петров му е съобщил, че зад отнемането на бизнеса му с 

производството на асансьори стои Делян Пеевски, който имал интерес, тъй 

като се очаквало България да получи четири милиарда евро от ЕС за 

подмяна на старите асансьори. Журналистът Николай Стайков казва, че е 

правил многократни опити да разговаря с всички споменати в историята на 

Илия Златанов лица, но е получил отказ или изобщо не е получил отговор. 

 

Резултати от изследването 

Хронология на събитията, свързани пряко или косвено с 

разследването:  
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Фиг. 1 

 

С помощта на представената хронология са определени датите, на 

които са прегледани централните информационни емисии на трите 

телевизии и е описан редът на новините. С цел да се установят всички появи 

на темата, както в други предавания, така и само на уеб сайта на медията, е 

направено търсене по ключови думи „джуджета“, „Илия Златанов“ и 

„Антикорупционен фонд“ в сайтовете на телевизиите. За потвърждение, че 

няма пропуснати публикации на трите медии, е проведено допълнително 

търсене по същите ключови думи в Гугъл за периода 19.06.2020- 30.08.2020. 

Резултатът от проведеното търсене красноречиво показва защо са 

предприети поредица от действия, за да е напълно сигурно, че няма 

пропуснати публикации. Дори само от пръв поглед е видно, че медийното 
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отразяване е оскъдно и в голямата си част не е свързано с датите, на които са 

публикувани четирите части на разследването. 

 

 

Фиг. 2 

 

Ето как изглежда медийното отразяване в количествен аспект: 

 

Фиг. 3 

Подобни ярки различия в отношението към темата се нуждаят от 

допълнително обяснение, отвъд актуалния дневен ред на събитията и 

политиката на медията. Преди да го потърсим, ще добавим още малко 

информация за отделните медии. 

bTV започва да следи темата още от момента, когато става ясно, че 

журналистът Николай Стайков е бил заплашван заради разследване, което 
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подготвя – случаят е отразен в новините, а Стайков гостува в предаването 

„Тази неделя“ (15 минути). Телевизията съобщава, че Софийската градска 

прокуратура е започнала разпити по повод разследването „Осемте 

джуджета“, отразява пространно протеста пред едноименния ресторант, а 

през август публикува свое собствено разследване за собствеността на 

асансьорния завод в Дупница, свързано с разследването „Осемте джуджета“ 

(излъчено в „Тази сутрин“, 12 минути).  

При БНТ темата за разследването се появява в централната емисия „По 

света и у нас“ на 7 и 8 юли, по повод акцията на прокуратурата в дома на 

Илия Златанов, но без да се споменава разследването. Отразен е протестът 

пред ресторант „Осемте джуджета“ и е цитиран отговорът на Сотир Цацаров 

по повод появата на името му в четвъртата част на разследването (в тези два 

случая името на разследването е споменато, без никакви подробности). БНТ 

е емблематичен пример за това как дневният ред на медията следва 

институционалния дневен ред – появата на темата е изцяло продиктувана от 

институционални действия или изразени позиции. Във всички случаи 

жанрът е бланк (текст, прочетен от водещия) или покрит бланк (текст с 

картина), с продължителност между половин и една минута, от който 

публиката не научава нищо за разследването по същество. 

Нова телевизия ярко се отличава с пълното си мълчание по темата. 

Любопитно е, че медията публикува на сайта си два материала, и двата с 

информация от прокуратурата за акцията в дома на Златанов, но без да се 

споменава разследването. Всъщност, отчетените по-малко от три минути 

време са един-единствен репортаж, в който разследването се промъква 

отчасти. Става дума за случая, в който по време на живо излъчване във 

„Фейсбук“ от антиправителствения протест, към лидера на партия 

„Демократична България“ Христо Иванов се приближава Димитър 

Ламбовски и в краткия диалог помежду им споменава името на Маджо – 

известен престъпен бос от близкото минало. Случаят е подробно разказан в 

репортажа на Нова телевизия, а разследването на Антикорупционния фонд 
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се споменава във връзка с Димитър Ламбовски, но без да бъде съобщено 

нито името на разследването, нито каква е същността му. 

Този пример, както и протестът пред ресторант „Осемте джуджета“, 

показва, че попадането на темата в дневния ред на медиите се дължи на 

други актуални събития (trigger events), а не на интерес на медиите към 

същността на разследването. От друга страна, тези примери показват и 

огромното значение на по-широкия социално-политически контекст, в който 

се позиционират медиите. Първо във връзка с темата за бизнесмена Васил 

Божков, а след това и по повод антиправителствените протести, между двете 

частни телевизии се очертаха ясни различия в подхода към темите. До 

степен, че самият премиер Бойко Борисов нарече bTV „Божков ТиВи“, а 

телевизията си изгради образ на опозиционна медия. Що се отнася до 

протестите, от една страна, съвсем обяснимо, те привличат огромно 

внимание (и ресурс) от страна на медиите, а от друга, позиционирането по 

редица теми се обвързва с позиционирането по отношение на протестите и 

техните организатори. Последното твърдение е резултат от авторовото 

наблюдение на медиите в периода на изследването, но тъй като не влиза в 

тесния фокус на изследователския интерес, не е подплатено с количествени 

данни. 

Прегледът на реда на новините в трите телевизии в дните, в които се 

случват събития, пряко или косвено свързани с разследването, потвърждава 

установеното от изследователите сходство във видимостта, която медиите 

дават на определени въпроси в даден момент. Не просто водещите теми (с 

малки изключения), но и начинът на представянето им в трите медии са 

почти напълно идентични. И в трите телевизии прокуратурата е неизменен 

герой в новините, често сред водещите теми. Случайно или не, в три от 

дните (24 юни, когато излиза първата част на разследването, 30 юни, когато 

са проведени разпити в Софийската градска прокуратура (СГП) и 2 юли, 

когато излиза втората част на разследването) прокуратурата влиза в 

новините по един и същи начин – като разпространява поредна част от 

съобщенията, разменени между бизнесмена Пламен Бобоков и хора от 
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Президентството. Най-често пред камерите и микрофоните застава лично 

главният прокурор Иван Гешев. Въпреки това, той нито веднъж не е 

попитан за разследването „Осемте джуджета“, не е потърсен коментарът му, 

не е поискана допълнителна информация и пр. (или ако е бил направен 

подобен опит, резултатът от него не е съобщен на публиката). За сметка на 

това и трите медии отразяват (на сайта си или в ефир) публикацията на Иван 

Гешев в „Туитър“ след акцията на прокуратурата в дома на Илия Златанов, в 

която казва, че иска извинение от Антикорупционния фонд, без да обяснява 

защо. 

В допълнение, на 20 август, когато е публикувана четвъртата част на 

разследването и е посочено името на Сотир Цацаров като човека, дал ход на 

действията на Специализираната прокуратура, има друго актуално събитие, 

което прави Цацаров и ръководената от него Комисия за противодействие на 

корупцията и 

за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) една 

от водещите новини. В рамките на антиправителствените протести е 

организирана блокада на сградата на КПКОНПИ, отразена от трите медии, а 

Сотир Цацаров публикува изявление. Всичко това обаче не е повод медиите 

да съобщят за разследването, което уличава бившия главен прокурор, нито е 

повод да потърсят Цацаров за коментар. Всъщност, той сам излиза с кратко 

изявление по въпроса, което е причината БНТ да спомене, че е публикувана 

четвърта част на разследването „Осемте джуджета“.  

Тези примери на свой ред показват, че ролята на т.нар. trigger events 

може да бъде неутрализирана от други фактори, били те вътрешни или 

външни за медиите. Що се отнася до вътрешноредакционните решения, биха 

могли да се намерят обяснения защо темата не присъства в новинарските 

емисии, фокусирани върху актуалните събития от деня, ограничени във 

времето, ориентирани към еднозначни и ясни събития, а не към проблеми и 

пр. Но има дискусионни формати, в които се представят различни теми и 

гледни точки, където подобен въпрос би могъл да бъде обсъждан. Дори и 

ако според редакционната преценка разследването има дефицити (каквито 
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бяха отбелязани вече по-горе), колективният медиен натиск за разкриване на 

повече информация и за коментар от засегнатите страни само би допринесъл 

за разкриването на истината, каквато и да е тя. Подобен опит прави само 

bTV. 

Относно външните за редакциите фактори, би било спекулативно да 

предполагаме какви биха били те. И все пак, резултатите от разследването се 

вписват в по-широката картина, описана от други, далеч по-мащабни 

изследвания. Както показват резултатите от изследователския проект Media 

Pluralism Monitor (MPM) (SPASSOV et al, 2020), рисковете пред медийния 

плурализъм в България произтичат най-вече по линия на собствеността на 

медиите и конкретно концентрацията на медийната собственост, а 

редакционната независимост е изправена пред сериозен риск от политически 

натиск. 

 

Изводи 

Като цяло разследването и повдигнатите в него въпроси не са отразени 

по същество, нито по някакъв начин изложените в разследването твърдения 

са проверени или надградени (с известно изключение на bTV). Поради това 

не става ясно дали и в каква степен липсата на отразяване се дължи на 

професионални съображения, свързани с качеството на разследването или на 

външни фактори. 

Във всички дни, в които има информационен повод да се отрази 

разследването, има събития с герой прокуратурата. Но прокуратурата никога 

не бива питана за разследването. В този смисъл, прокуратурата задава 

дневния ред, а медиите го следват. 

Все пак, събитията могат да принудят медиите да не се съобразят 

(изцяло) с институционалния дневен ред. Но не винаги и не всички медии, 

както показва изследването. 

Във всички разглеждани дни дневният ред на трите телевизии е 

сходен. 
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Върху дневния ред оказват влияние външни фактори като 

собствеността на медиите и моментното им позициониране спрямо силните 

на деня. Трябва да се отбележи, че обществената БНТ, въпреки че е 

държавно финансирана и въпреки критиките, че отразява предимно 

институционалната гледна точка (което и в това изследване се потвърждава 

в известна степен), все пак споменава разследването, макар и кратко и без 

конкретика. За разлика от частната Нова телевизия, която на теория има 

пълната свобода да не се съобразява с институционалния дневен ред, но 

въпреки това избира да пренебрегне напълно темата. 

В трите наблюдавани медии виждаме три различни подхода към 

отразяването на журналистическото разследване „Осемте джуджета“ и на 

въпросите, поставени от него. В bTV за разследването се съобщава по 

същество и дори се прави опит то да се надгради със собствено разследване. 

Предвид факта, че bTV е утвърдена медия, която спазва високи 

професионални стандарти, нейното поведение в случая е аргумент, че има 

причини на темата и на конкретното журналистическо разследване да бъде 

обърнато внимание. В БНТ наблюдаваме институционално повлияно 

отразяване – за разследването се съобщава във връзка с действията на 

прокуратурата по случая, но все пак се съобщава, макар и без да се навлиза в 

подробности. Това ни кара да смятаме, че, от една страна, телевизията има 

възможност да направи редакционна преценка (а не просто да следва 

външни инструкции, например), а от друга, че вероятно има някакви 

редакционни съображения темата да не се представя в подробности, за които 

обаче няма как да разсъждаваме. В Нова телевизия темата напълно отсъства, 

но за причините може да се съди само по косвени признаци, които не са 

предмет на настоящото изследване. 

 

Заключение 

За качеството на телевизионната журналистика може да съдим както от 

това, което се показва, така и от това, което не се показва на екрана. 

Изследваният случай демонстрира, че има теми, които трите най-гледани 
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телевизии у нас (с известно изключение на bTV) предпочитат да не 

отразяват и да не коментират. Изследването показа, че трите телевизии с 

най-голяма публика и най-високо доверие имат властта да влияят силно 

върху обществения дневен ред, включително защото техният дневен ред е 

почти идентичен. Това означава, че когато и трите телевизии решат да не 

отразяват дадена тема, вероятността широката публика да научи за нея 

значително намалява. Нещо повече, подобен подход маргинализира темата и 

намалява нейната важност в очите на обществото – дори и публиката да 

попадне на разследването „Осемте джуджета“ някъде из онлайн 

пространството, има голяма вероятност да приеме, че не си струва да 

обръща внимание, щом големите медии също не обръщат внимание. В края 

на краищата, дори и ние, преподаватели и изследователи, учим студентите 

по журналистика и публиката да проверяват всичко в утвърдените медии, за 

да не станат жертва на дезинформация. Но както показва изследването, 

въпросът защо нещо липсва от екрана трудно намира своя отговор дори и от 

изследователите, да не говорим за публиката. 
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СМЯНА НА ПАРАДИГМИТЕ: АЛТЕРНАТИВНА 

ЖУРНАЛИСТИКА Е ВЪЗМОЖНА 

Илия Вълков 

 

CHANGING THE PARADIGM: ALTERNATIVE 

JOURNALISM IS POSSIBLE 

Iliya Valkov 

 

Резюме: През последните години в България все повече се наблюдават 

примери за овладяване на големите медии, неприличен флирт между 

медии и власт, оказван натиск върху редакционно съдържание, 

изтикване на критични журналисти в медийната периферия. 

Публичното пространство е силно радикализирано заради политически 

и икономически противоборства. Тази негативна тенденция създава и 

нови форми на алтернативна, опозиционна журналистика, която води 

дори до партизанска война със „силните на деня“. И вероятно за първи 

път се предлагат български медийни формати, които търсят финансова 

подкрепа от гражданите. 
Ключови думи: публичен дневен ред, медиен дневен ред, алтернативна 

журналистика, гражданско финансиране, радикализирана публична 

среда 
 
Abstract: For the last years in Bulgaria there are more and more examples 
about the capturing of the big media, indecent flirtation between the media, 
the government and the ruling parties, pressure on editorial content, 
expulsion of critical journalists in the media periphery. The public space is 
highly radicalized due to political and economic confrontations. This 
negative trend is also creating new forms of alternative, opposition 
journalism, which is even waging a guerrilla war with the powerful political 
and financial centers. And probably for the first time in Bulgaria we see an 
opportunity for changing the dominating model – new media platforms seek 
financial support from the citizens. 
Keywords: public agenda, media agenda, alternative journalism, citizen 
founding, radical public sphere 

 

Силно политизираната публична среда все повече формира 

примиренческо обобщение за овладяване на медиите, за неприличен 

флирт между журналистика и власт, за все по-видимо и безпардонно 

контролиране на редакционното съдържание. Пред очите на зрителя 

една от големите телевизии преминава в нов икономически и 

властови център и за кратко време предефинира своето съдържание 

– избира да засили риалити форматите, шоуто и голотата, и да 
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намали звука на телевизионната публицистика и разследващата 

журналистика (Хюсеин: 2020). 

Наблюдава се оживено възраждане на партийните телевизии, 

влизане в политиката през телевизионния екран. Опити, прикрити 

зад бюрократични механизми, да се усмири парламентарната 

журналистика – като я пратят в приземието на бившия Партиен дом 

и се ограничи достъпът на репортерите до депутати и министри. 

Завръща се онзи феномен от 2013 г. – освиркване на 

репортерски екипи, отразяващи протестите срещу кабинета 

„Орешарски“. Седем години по-късно граждани отново протестират 

срещу властта, но и срещу конкретни медии – и Нова телевизия, и 

бТВ, че дори и обществената БНТ. А това е сериозен индикатор за 

срив на доверието в големите медии. 

Обществото преживява поредния си „момент на лудост“ 

(Tarrow, 1997: 328-339), в който всичко може да се случи, защото и 

всичко е възможно. В подобни състояния на революционни 

настроения недоволството срещу политическите елити и 

журналисти е очаквана реакция. Към политици, представители на 

status quo, подобно отношение не буди изненади. Но към 

журналистиката е феномен, който заслужава по-сериозно внимание. 

Медиите са незаменими „властови агенти“, защото 

управлението на новините е форма на социален контрол (Altschull, 

1995). Всеки, който има достъп до контролирането на 

информационните потоци, в подреждането и извеждането на 

новините (независимо дали това се случва в телевизия, радио, 

вестник, новинарски сайт), се стреми да осигури под една или друга 

форма печалба или да извлече конкретна полза. В тази ситуация, 

медиата, като обществена институция (регулатор и морален съдник 

в обществените процеси), се използва за инструмент за постигане на 

определени придобивки, понякога публични, друг път – в изцяло 

частен интерес (Вълков, 2014: 200-201). 
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Едновременно с това медията е и бизнес организация, която 

има свои цели и търси ефективност в постигането им. Отношенията 

между медии, институции, протестни движения, групи за натиск и 

бизнес организации са меко казано сложни, защото в тях се 

преплитат политически и икономически фактори. 

От медиите се очаква да бъдат морален съдник, критичен 

наблюдател на действията на правителство, институции, 

политически и корпоративни субекти. Ако медиите бъдат 

подчинени на политическата върхушка – чрез икономически 

намордник, то под въпрос се поставя изпълнението им да бъдат 

ценностен ориентир и безпристрастен наблюдател (Вълков, 2004: 

200-2001). 

В този случай медиите ще бъдат използвани като отлично 

средство за социален контрол от страна на властовия елит. В тази 

връзка, през 2004 г. Максуел МакКомс пише, че съществува разлика 

между темите, които изграждат лицето на медиите и темите 

(проблемите, които стават видими и се поставят за обсъждане в 

сложния процес на формиране на публичен дневен ред – бел. а.), 

които са от първостепенно значение на публиката (McCombs, 2004). 

Позицията на МакКомс потвърждава, че медиите отразяват 

случващото се избирателно. Показва и разминаването в социалните 

очакванията на публиките и „режисираната” медийна 

действителност. 

Последното се отразява сериозно на доверието между публики 

и медии – видим резултат е сериозният спад на тиражите на 

вестници и непостоянният телевизионен зрителски рейтинг, 

освиркването на репортерски екипи по време на публични събития, 

яйченият протест пред сградата на БНТ през есента на 2020 г. 

Стивън Рийс пък смята, че медиите са пазители на статуквото, 

защото дневният им ред се определя от елити и властови авторитети 

(Reese, 1991: 309-340). Според него медиите обръщат внимание 
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единствено на събития, политически фигури и проблеми, които 

фаворизират интересите на същите тези елитарни кръгове в 

обществото. Така медиите се превръщат в средство за създаване, 

развитие и утвърждаване на икономическа и идеологическа 

хегемония. 

Отвъд тази политическа роля на медиите, други критици 

твърдят, че дневният им ред се влияе от медийните собственици или 

от разнообразието от перспективите, които имат новинарска 

значимост (Demers, 1999: 375-398). 

Тези видими и невидими обвързаности на журналистическото 

съдържание и медийни редакции с различни властови центрове 

създават протестни реакции, недоволство и бунт срещу всичко и 

всички, които са заподозрени, че са част от заговорите на 

задкулисието (независимо, че е с многолико лице с размазан фокус). 

Съмненията, че обществото е лишено от честна и чиста 

журналистика, раждат очаквания за създаване на алтернативи на 

„режисираната действителност“, която предлагат медиите на 

властта. 

А този разказ за „алтернативата“ – всичко, което е различно от 

„медиите на статуквото“, преминава през опити не само да се 

препрочетат наново функциите и обществената мисия на 

журналистиката, но и да се предефинира публичният образ на 

медиите. За кого работят журналистите – за издателите и 

политиците или за гражданите? 

Ако трябва да се обобщи с няколко думи: алтернативата търси 

да предложи: остра, опозиционна журналистика; различен дневен 

ред от теми и проблеми, които са по-близки до гражданите; 

демонстрира независимост чрез търсене на гражданско финансиране 

– извън корпоративни рекламодатели, еврофондове и грантове на 

неправителствени центрове с влияние. 
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Двуполюсният модел  

В пандемичната и протестна за България 2020 г. все повече 

изпъкват линиите на един завършен двуполюсен модел, при който 

медийното пространство се разцепва между лоялни към властта и 

управляващите медии и други, демонстриращи силно опозиционно 

поведение. Първите създават впечатление за зависимости и 

обвързаности. За инструмент на силните на деня да налагат своя 

дневен ред. Наричат ги и медии-бухалки. А вторите развиват силна 

критичност, понякога изразяваща се в хронична заядливост, но 

изграждат образ на относителна независимост от силните на деня. 

В такава ситуация изглежда, че опозиционното поведение е 

печелившо, защото в своя зародиш ролята на журналистиката е по-

скоро да бъде обществен страж, отколкото „куче с махаща опашка“. 

Наблюдава се силно изразен бунт срещу медии на статуквото. 

В социалните мрежи лозунгът „Не мислете с телевизора“ се вее на 

върха на копието на представителите на активистки групи (някои 

дори слагат на своите профилни снимки мотото „Не гледам Нова 

телевизия“). 

Различни виртуални общности водят остри дебати за 

професионализма на отделни популярни водещи – в групата във 

фейсбук „Върнете Цънцарова“ членуват над 9700 потребители. 

През октомври 2020 г. публицистичното предаване на 

обществената телевизия „Панорама“ влиза във фокуса на 

антиправителствените протести. Граждани замерят с яйца 

представители на управляващата коалиция и политолози, гостували 

предаването, обвинявайки ги, че обслужват властта. Остри критики 

се отправят и срещу водещия Бойко Василев. 

По време на свое участие в „Панорама“ лидерът на 

опозиционната партия „Да, България“ – Христо Иванов, пита 

журналиста защо е трябвало да минат 4 години, за да бъде поканен в 
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политическото предаване на обществената телевизия. Както и защо 

не е поканил все още представител на антиправителствените 

протести – „за да чуете какво имат да кажат“. 

„Cтaвa думa зa хoрa, кoитo пocтaвят ceриoзни въпрocи,c 

гoдини ги пocтaвят. Cтaвa думa и зa нaтрупвaщo ce уceщaнe, чe БНТ 

нe уcпявa дa изпълни cвoятa функция, тoвa e oчaквaнe към ключoвa 

инcтитуция“, казва тогава Иванов (Панорама, 2020). 

По-късно водещият на „Панорама“ Бойко Василев 

коментира критиките към предаването с думите „яйцата не са 

аргумент за нищо, виковете и обидите – също“. И добавя: „Има 

нещо смразяващо в това да гледаш как мнозина гонят един. Не 

виждам оправдания за публичното унижение на когото и да било. 

Оттук нататък всеки разумен разговор изчезва“ (Лозанов, 2020). 

Къде обаче е обективността в такава силно поляризирана 

публична среда? Може ли да се постигне плурализъм на мнения, 

разнообразие на разбираеми тези, когато две радикализирани страни 

показват своите гледни точки? И всяка една от тях е неприемлива за 

другата страна. Принципът за двете гледни точки по една тема може 

ли да бъде достатъчен, за да създаде обективна картина на 

заобикалящата ни реалност?  

Ако анти-говоренето се смята за различно от про-разказа на 

силните на деня, ако „анти“ е алтернатива на тези, които подкрепят 

статуквото, то има ли друга алтернатива на този биполярен модел? 

От началото на октомври 2020 г. тръгва ново ток-шоу по 

програма „Хоризонт“ на БНР. То се казва „Политически 

НЕкоректно“ и се излъчва всяка събота и неделя. В събота води 

Петър Волгин, а в неделя - Силвия Великова. „Ще говорим за 

политика - българска и чужда, за култура, история и изобщо за 

всичко, което е интересно. Вие също ще участвате – директно в 

ефир, както и в социалните мрежи. И най-важното – разговорите ще 
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бъдат „НЕкоректни“, т.е. неудобни за тези, които са на власт. Под 

властимащи имам предвид не само политиците, а всички, които се 

чувстват недосегаеми. Да, със сигурност ще ядосваме много хора. 

Обаче иначе няма смисъл да се захващаме”, пише дни преди 

началото на предаването Петър Волгин (Волгин, 2020). 

Форматът силно напомня на програмното решение от 2014 г., 

когато ръководството на „Хоризонт“ решава да създаде 

алтернативен формат на предаването на Петър Волгин – 

„Деконструкция“. През същата 2014 г. българското общество 

преживява поредния период на антиправителствени протести срещу 

кабинета „Орешарски“, остри политически сблъсъци, противоречия 

и измамени очаквания. Тогава тричасовият съботен ефир на 

„Хоризонт“ е поделен между Петър Волгин и Калин Манолов, който 

не крие, че има различни политически възгледи от своя колега. 

Единият води „Деконструкция“, а другият „Конструкция“. 

Измамният принцип за двете гледни точки е спазен. 

 

Независими журналисти, изтикани в медийната периферия 

Отхвърлени от „големия ефир“ журналисти (Генка Шикерова, 

Миролюба Бенатова, Лили Маринкова и др.), известни със свои 

разследвания и остри въпроси, създават свой „остров“, наречен 

„Алтернативата“. През юли 2020 г. предаването, което се излъчва в 

ефира на телевизия ТВ1, започна кампания за набира на средства. 

Авторите в предаването се обърнаха към гражданите, които искат да 

подкрепят независимата журналистика: 

„Сегашното състояние на българската медийна среда и 111-то 

място по свобода на словото са сигурни признаци за тежкото 

заболяване на българската демокрация, на нашето общество. 

Принципни и независими журналисти са изтиквани в медийната 

периферия. Само чрез алтернативни медийни платформи те могат да 

достигат до българските граждани[…]Дадохме трибуна на 
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разследващи журналисти и инакомислещи професионалисти. 

Защото знаем, че само така се създават алтернативни гледни точки 

на едноплановата информация в централните медии[…] Лайковете 

обаче не покриват разходите. А много състоятелни българи, които 

ни харесват, избягват да даряват средства, защото се страхуват да не 

пострадат те или бизнесът им. Грантовете също не са решение, за да 

се избегне обвързване с външни стандарти. Затова започваме 

кампания за събиране на средства, без които излъчването на 

„Алтернативата“ би било невъзможно. Това е и начин да се провери 

възможна ли е независимата журналистика в България. С вашите 

месечни вноски – минимални, но редовни – предаването ще 

продължи да се излъчва, ще включва още теми и проблеми, ще 

ангажира повече журналисти. Единственото, което може да 

гарантира независимостта на журналистиката, е това тя да бъде 

финансирана пряко от аудиторията си.“, написаха оттам (призивът е 

цитиран със съкращения, бел. а.) („Алтернативата“, 2020). 

Друг пример е сайтът „За истината“, който се опитва да 

запълни липсата на регионални медии, които гаснат. Сайтът се 

финансира с грант от Фондация „Америка за България“, поставили 

са и „бутон“ за дарения от читатели. „За истината“ се самоопределя 

като „независима платформа в подкрепа на критичната и 

разследваща регионална журналистика“. А автори в медията са 

регионални журналисти. 

От медията посочват, че проектът им цели да подкрепи 

създаването на мрежа от разследващи журналисти в страната, които 

да публикува своите разследвания в независима онлайн платформа. 

„Във фокуса на публикациите ще стоят проблемите на икономиката, 

политиката, здравеопазването, образованието, изкуствата и 

културата. Разследванията ще хвърлят светлина върху случаи на 

лошо управление, корупция и злоупотреба с власт, които спъват 

частната инициатива. Но ще разказваме и историите на успеха. Ще 
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откриваме личностите със знак „+“, успелите българи, които имат 

енергията и волята да вървят напред“, заявяват оттам („За 

истината“, 2020). 

Подобна мисия е отредил за себе си разследващият сайт 

„Бивол“. „Без цензура и без автоцензура, безпристрастно и коректно 

ние предлагаме разискване по най-актуалните теми. Спестяваме 

новините, които ни „заливат” от всички страни, но не пренебрегваме 

тяхното значение за живота ни.“, се казва в редакционното каре на 

медията („Бивол“, 2020). Освен с реклама, сайтът се издържа от 

дарения на читатели. 

Достатъчен ли е обаче сайтът „Бивол“ да компенсира 

липсващата разследваща журналистика в България? Особено когато 

авторите му влизат в открита словесна война с журналисти на 

традиционна медия като бТВ. Поне така изглеждат обвиненията 

срещу репортерката Теодора Трифонова, която, според 

редакционната позиция на „Бивол“, е „откраднала“ материали от тях 

за поредицата й „Къщи без гости“ и е била отличена за 

разследването си с наградата на фондация „Радостина 

Константинова“ („Бивол“, 2020). 

 

Заключение 

Публичното пространство е разтеглено между два полюса, 

които олицетворяват огледални противоположности „про-“ и „анти-

“, „за“ и „против“, „добро“ и „зло“. И всичко това се представя като 

завършен избор. Защото и двете страни приканват да се 

присъединиш към една от тезите, които яростно се защитават. 

Това „разкрачено положение“ преминава през изостряне на 

публичния език до неговите крайности – журналистическата 

реторика се люшка от сърцата подкрепа на властта, до вулгарното й 

и цинично разкостване. 
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Все повече упражняващи журналистическата професия се 

чувстват принудени да заемат една или друга крайна позиция, от 

което в крайна сметка страда обективността и професионализма. 

Двете крайности създават изключително изострено електрическо 

поле между тях, в което много трудно вирее независимата, 

безпристрастна и критична журналистика. 

В същото време журналистиката търси и свои нови 

алтернативни форми и формати, различни начини на финансиране. 

Все повече редакции отправят призиви към гражданите да 

подкрепят „алтернативни медийни платформи“. 

Наред с политическите противоборства, войните между 

издателски съюзи, се наблюдават и битки между медии, които се 

самоопределят, че уж са „от една и съща страна на барикадата“. 

Разследващи журналисти устройват „дуели“ помежду си и взаимно 

се обвиняват в неспазване на професионалната етика. 

Изглежда, че при този биполярен модел на участници с 

войнстващи послания от двете крайности, най-голям губещ е 

гражданинът. Защото този модел няма как да успее да представи 

пълнокръвна картина на света, който обитаваме. А алтернативата е 

възможна, само, ако гражданското общество припознае добрата 

журналистика като кислород на демокрацията. 
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УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРАКТИКИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА 

СТУДЕНТСКИ ПОДКАСТ 

Стела Ангова, Иван Вълчанов 

 

UNIVERSITY PRACTICES FOR PODCAST 

PRODUCTION 

Stella Angova, Ivan Valchanov 

 

Резюме: Целта на изследването е да идентифицира университетски практики за 

създаване на студентски подкаст. Хипотезата е, че настъпва промяна на 

парадигмата по отношение на първите стъпки на студентите в журналистиката и 

се наблюдава изместване, но не и отпадане, на опита от вестника към достъпната 

технология, в случая – подкаста. Знанието за производството на печатен продукт 
се надгражда чрез всички медийни елементи и дигитални комуникационни 

стратегии. Резултатът е реална мултимедийна практика, която се състои от 
генериране на идеи, работа в екип, писане на сценарий, редактиране, запис, 

монтаж, публикуване в онлайн платформи и разпространение в социалните 

медии. Събран е емпиричен материал, който включва подкасти на американски, 
австралийски, западноевропейски и български университети. Анализът на 

практиките им търси причините за повишения интерес към подкаста като 

съвременен медиен формат. Проучването цели да бъдат очертани общите 

характеристики на успешния студентски подкаст и да бъдат изведени тенденции 
за създаването и потреблението на подкаст предавания сред младата аудитория. 
Ключови думи: подкаст, студентски подкаст, образование, университетска медия 
 
Abstract: The study aims to identify university practices for creating a student podcast. 
The hypothesis is that there is a paradigm shift, but not a rejection, regarding the first 
steps of students in journalism and they rather attempt producing podcasts than creating 
a newspaper. The knowledge for creating print media products is upgraded through all 
media elements and digital communication strategies. This results in a real multimedia 
practice consisting of generating ideas, teamwork, script writing, editing, recording, 
publishing in online platforms and social media promotion. Empirical material has been 
collected from American, Australian, Western European, and Bulgarian universities. 
The case studies seek to discover the reasons for the increased interest in podcasts as a 
modern audio format. The study aims to outline the main characteristics of a successful 
student podcast and to examine the tendencies for production and listening to podcasts 
among the younger audience. 
Keywords: podcast, student podcast, education, university media 

 

1. Увод  

В глобален план проучването на подкастите като медийно явление се 

намира във втората си фаза. От 2004 г. думата подкаст влиза в 

терминологичен оборот благодарение на журналиста Бен Хамърсли, който в 
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публикация за The Guardian разсъждава върху новото явление. Много бързо 

различни речници го включват в съдържанието си, а някои дори обявяват 

„подкаст“ за дума на годината (Wired Blogs, 2005). До 2010 г. подкасти се 

предлагат основно от независими създатели на съдържание, а с навлизането 

на мобилните устройства и появата на видеоплатформи потребителското 

внимание е изместено от аудиосъдържанието. 

Две събития са значими за възобновяване на интереса към подкастите. 

Едното е технологичната възможност, предоставена от Apple, за изтегляне 

на подкаст към iOS мобилно устройство; другото е разработеният подкаст 

проект Serial („Сериал“) на американската седмична радиопрограма This 

American Life, който е определян от изследователи като повратна точка в 

медийно отношение поради наративния емоционален и интелектуален 

подход (Berry, 2015). 

Днес подкастът като подход за предлагане на съдържание се 

масовизира и връща към аудиомедията по-младата аудитория, както ще 

демонстрира и вторичният анализ на данни в т. 3. Създатели са 

корпоративни журналисти, журналисти на свободна практика, „немедийни“ 

хора. Подкасти възникват под медийна шапка, без обвързаност с медиен 

бранд, от името на организации от различни сфери на обществения живот. 

За съвременната аудитория на подкаста „дигиталният избор, компютрите, 

интернет и мобилните телефони“ са навици и технологии от всекидневието 

(Pearce, 2005). Затова не е изненада, че младите днес имат интерес към 

подобен тип съдържание заради възможността сами да организират начина 

на потребление (The Knowledge Agency, 2004); те също така изработват с 

лекота подкаст съдържание с помощта на достъпни медийни инструменти 

(софтуер), докато при създаването на вестникарски продукт имат усещане за 

архаичност. 

В образователната сфера създатели могат да бъдат преподаватели, 

добри разказвачи и студенти в зависимост от целите на подкаста. Преди 

години при навлизането на блоговете в училищата изследователи ги 
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разглеждаха като образователен ресурс и като педагогическа стратегия 

(Gomes, 2005). Днес бихме могли да наложим това виждане и върху 

образователните подкасти, когато са замислени като надграждаща практика 

в обучението. 

Студентите използват подкаста и като средство за разговор със своите 

връстници. Те разказват истории, говорят за изкуство и музика, споделят 

своя университетски опит, обсъждат финансови въпроси и още много 

значими за тях теми. Така показват, че могат сами да определят своя 

информационен дневен ред, тъй като въпросите, които ги интересуват, са 

фрагментарно засегнати в медиите или изобщо отсъстват. Студентските 

подкасти предоставят съдържание, чрез което насочват своята аудитория 

към по-широки дискусии и ѝ предоставят още перспективи за информиране 

(Dennon, 2020). 

 

2. Дизайн на изследването 

Изследователският въпрос е какви мотиви стоят зад създаването на 

аудиосъдържание от студенти и какъв е ефектът от това? 

Първичното проучване ни позволи да тръгнем от две хипотези. 

Първата е, че в университетите, в които се изучават медийни специалности, 

подкастът като среда за практика привлича повече студенти в сравнение с 

вестника и се наблюдава изместване на парадигмата от печата към новите 

технологии. Втората хипотеза е, че в създаването на медийно съдържание 

навлизат и студенти от различни специалности. 

За целта изпълнихме следните задачи:  

(1) Анализ на научна литература. Събрахме достатъчен обем 

литература за подкаста по принцип (дефиниции, видове подкаст, анализи на 

популярни подкаст програми). Трудностите, които срещнахме, бяха във 

връзка с дефицита на академични публикации за продуцирането и 

споделянето на подкасти от студенти.  
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(2) Анализ на медийни публикации. Събраните текстове се фокусираха 

върху намиране и описание на интересни подкасти и по-малко анализ (по-

скоро резюмиране в няколко изречения защо да се слуша определен 

подкаст). 

(3) Вторичен анализ на специализирани данни за навлизането на 

подкастите. Разгледахме данни от научни изследвания, проведени от 

престижни международни организации и посветени на изследване на 

тенденциите в медийната и комуникационната сфера (Edison Research, Triton 

Digital, Nielsen, Reuters Institute for the Study of Journalism, Statista и др.), 

както и някои от най-големите платформи за подкаст хостинг (Apple 

Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Buzzsprout, PodBean и др.). 

(4) Търсене, подбор и анализ на студентски подкасти. Наблюдавахме 

практиките за създаване на студентски подкаст от учащи в американски, 

австралийски, западноевропейски и български университети. При 

селекцията на анализираните казуси след преглед на повече от 100 

университетски студентски подкаста избрахме популярни и вече утвърдени 

предавания. Изследването е проведено в периода юни – октомври 2020 г. и 

са включени пет чуждестранни и шест български заглавия. Анализирахме 

тематиката на подкастите, периодичността, продължителността, формата 

(аудио или видео подкаст), авторите и гостите им, платформите, наличието 

на собствен уебсайт (или подсайт в страницата на университета), 

поддържането на социални профили. 

 

3. Анализ на данни  

Ежегодният доклад The Infinite Dial за 2020 г. твърди, че слушането на 

аудио онлайн за цялото население на САЩ продължава дългогодишния си 

ръст. Анкетираните слушат средно по 68 часа месечно, като за сравнение 

през 2010 г. са слушали средно по 27 часа, а през 2000 г. – едва 5. Най-

слушаните платформи са Pandora, iHeartRadio и Spotify, които предлагат и 

подкаст хостинг. 
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Според данните 75% от американците са запознати с термина подкаст, 

а 37% от населението на САЩ слуша редовно подкаст предавания (в 

сравнение с 12% през 2010 г. според данни от същото изследване). 

Тенденцията за последното десетилетие показва постоянен ръст от гледна 

точка на часове слушане на месечна и седмична база. Всеки от слушащите 

следи средно по шест различни подкаст предавания седмично. 

САЩ и Швеция са двете държави, които първи направиха сериозните 

крачки към подкаста като средство за привличане на аудитория. Според 

проучване от 2018 г. близо 60% от аудиторията между 18 и 34 години в тях 

слуша подкасти. Основните мотивиращи фактори са следене на любими 

теми (46%) и научаване на нещо ново (39%). По-рядко подкастът се 

използва за запълване на свободно време (25%) и като заместител на 

музиката (22%). 

Мобилните устройства – смартфони и таблети, са най-предпочитани за 

слушане на подкаст предавания според данни на Statista за Швеция и САЩ 

през 2018 и 2019 г. Обикновено подкастът се слуша със слушалки, най-често 

у дома или по време на път. Над 80% от слушателите в САЩ твърдят, че 

изслушват целите или почти целите епизоди. Най-популярните жанрове са 

общество и култура, бизнес, развлечение, новини и политика, здраве. 

Анализирайки абсолютните цифри, показващи подкаст опитите в 

световен мащаб, също наблюдаваме ръст по основните показатели. През 

април 2020 г. Apple Podcasts достигна 1 млн. подкаст заглавия – от 

любителски експерименти с по един-два епизода до утвърдени марки с 

четирицифрен брой предавания. Това означава близо двоен ръст за едва 

двугодишен времеви интервал – през 2018 г. те са 550 000. Към 2020 г. има 

качени над 30 млн. подкаст епизода. 

От гледна точка на практики на създаване и публикуване 

изследванията сочат, че едва 17% от създателите на подкаст записват видео 

на своите епизоди, а 10% ги излъчват на живо. През 2019 г. 67% от 

създателите използват компютър със специален софтуер за запис на 
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предаванията си, а най-популярният инструмент за обработване на аудио 

записите преди публикуване е безплатната програма Audacity, посочена в 

48% от случаите. 

Сериозен ръст бележат приходите от реклами в подкасти. 

Рекламодателите все повече разчитат на готовността на потребителите да 

закупят дадена стока или услуга, след като са разбрали за нея от любим 

подкаст. Само в рамките на пет години се очаква ръст от близо 1000% на 

рекламните приходи от подкасти – от $69 млн. през 2015 г. до $659 млн. 

през 2020 г. Според прогнози на статистическите агенции през 2021 г. 

(Whitner, 2020) рекламните приходи от подкасти в САЩ ще се доближат до 

$1 млрд.  

Липсват данни за създаването и поведението на аудиторията при 

потребление на подкасти в България. Онлайн са налични два списъка с 

български подкасти – този в сайта kakvonauchih.com, съдържащ 62 заглавия, 

последно обновени през месец юни 2020 г. и списък, качен от потребител на 

Уикипедия, съдържащ 164 заглавия, последно обновени на 9 септември 2020 

г. 

Голяма част от изброените във втория цитиран списък са активни към 

момента на публикуването му. Подчертано е, че това е списък само с аудио 

подкасти. От категоризирането им по жанрове става ясно, че в България се 

развиват предавания в многобройни области, покриващи широк спектър от 

интереси и съответно целящи ангажирането на разнообразна аудитория: 

новини, технологии, бизнес, политика, образование, здраве, лайфстайл, 

спорт, екология, технологии, личностно развитие, финанси, право, култура, 

кино, музика, кулинария и др., както и редица политематични. Създателят на 

списъка споделя, че в него са поместени всички открити заглавия в България 

– както подкасти, създавани от професионални журналисти за целите на 

медията, в която работят, така и такива, създавани от ентусиасти по 

определена тематика. 
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От посочените в списъка става ясно, че има сериозно утвърдени 

подкасти, публикували над 100 епизода – общо 23 са преминали тази 

граница. От откритите дати на създаване на различните подкасти става ясно, 

че близо 95% от тях са създадени в рамките на последните четири години – 

през 2017 г. или по-късно. Това ясно очертава периода на навлизане и 

развитие на подкаста в България. В изследване на българската подкаст сцена 

за периода 2014-2019 са анализирани 44 заглавия и е потвърден началният 

период на развитие на българските предавания, задаващ посока на 

професионализация на средата, която все още е в зародиш (Григорова, 

2019). 

 

4. Технологии и образование 

Експертът по онлайн обучение Стивън Даунс разглежда няколко 

дихотомии по отношение на медиите, социалния софтуер и образованието. 

Затворено – отворено, излъчване – разговор, институция – индивид, 

йерархия – отсъствие на йерархия, централизирано – децентрализирано, 

продукт – ремикс, планирано – хаотично, статично – динамично, избутване 

– издърпване: тези опозиции са валидни едновременно за образованието и 

медиите и показват отлично настъпващите трансформации – следствие от 

навлизането на социалния софтуер, който позволява да се поддържат 

разговори, а не само съдържание и дори предполага начин да се поддържат 

разговори със съдържание (Downes, 2004). 

Свидетели сме на две взаимно променящи се и взаимно проникващи 

парадигми. В контекста на образованието технологиите се превръщат в 

базов инструмент за двете основни страни в процеса на обучение. Конкретно 

по отношение на подкаста може да се отбележи неговото значение при 

чуждоезиковото обучение (речников запас, слушане, разговори с носители 

на езика – нейтив спикъри), лекция и обобщение на ключови моменти от 

лекция / лекционни курсове, споделяне на съобщения, насоки за изпълнение 

на курсови задачи и рецензии на изпълнението им, намаляване на ефектите 
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от изолацията и насърчаване на приобщаването, развиване на учебните 

умения на учениците чрез съвместно обучение, предоставяне на насоки за 

практическата работа на учениците и др. (Carvalho et.al., 2009) 

Въпреки че в научната литература се говори за няколко вида подкасти 

(освен аудио, още видео - vodcasts или vidcasts, и скринкаст – заснемане на 

екрана със звук), то по-често може да се срещне разбирането за ренесанс на 

аудиото за учене (Salmon et.al., 2007). Както и по отношение на предишните 

социални технологии (като блоговете), към подкаста се подхожда като към 

начин за промяна на практиките в класната стая (Lane, 2006). Слушането на 

цифрово аудио съдържание в училището няма да замени четенето, 

слушането на презентации на живо или множеството други начини, по които 

учащите приемат информация, но подкастът може да допринесе за учебния 

процес (Kaplan-Leiserson, 2005). Аудиото се разглежда като отличен начин 

за пренос на информация поради възможността за прекъсване на слушането, 

връщане на записа. То също така се възприема като мощна среда за 

предаване на чувства, нагласи и атмосфера (Carvalho et.al., 2009). 

Редица изследвания са фокусирани върху това как педагогът включва 

подкаста в образователния процес. Но за нашето изследване бе важно да 

проследим как студентите от медийните специалности интегрират подкаста 

като средство за учене на журналистика и практикуване на професията. 

Откритите подкасти, създавани от студенти извън медийното обучение, 

само показа необходимостта от навлизането на комуникационно обучение 

във всички университетски специалности като базова дисциплина, която 

дава на младите хора конкурентно предимство. 

Подкастът дава възможност на студентите да се превърнат в издатели. 

Технологията е лесна за употреба, достъпна, безплатна или нескъпа, а 

технологични фирми предоставят пространство за съхранение и изтегляне 

на предаванията. Хипотезата, изказана в началото на текста, за изместване 

на обучителните практики от вестника към новите технологии, обаче не 

изключва текстовата опитност. При създаването на радиопредаване (към 
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момента имаме всички основания за разглеждаме подкаста именно по този 

начин), студентите демонстрират работа с текст, звук, изображения и видео, 

като не е задължително да присъстват и четирите медийни елемента, но има 

съчетания между няколко от тях. Следователно, дори младите да избягват 

вестника, те не могат да подминат писането в различни журналистически 

жанрове. При правенето на подкаст студентите се обучават едновременно в 

създаването на няколко вида медии – вестник (чрез текста и изображенията), 

радио (чрез записа и излъчване на аудио програма) и телевизия (чрез 

видеоподкастите). Те придобиват навици за работа в мултимедийна среда 

чрез мултимедийни инструменти. 

 

5. Студентски подкасти 

The Post Podcasts (University of Ohio) 

The Post е вестник, създаван от студенти от University of Ohio в САЩ. 

Той има почти вековна история и се е превърнал в институция за 

университета и града, в който се намира. Освен печатно издание, The Post 

има и редица студентски подкасти, като те са сред най-качествените 

примери за подобен формат в университетска среда. 

В подкаст портфолиото на The Post попадат общо 12 заглавия, всяко от 

тях с различна тематика, брой публикувани епизоди и честота на създаване 

на ново съдържание. Шест от подкастите съществуват кратко – с по няколко 

качени епизода. Други пет са с между 20 и 25 епизода, но поддържането им 

е спряно през първата половина на 2020 г. Към момента на настоящото 

изследване The Post има един активен и редовно поддържан подкаст – Stay 

Tuned, който има нов епизод всяка седмица. Най-дълго поддържаният – 

Swing State of Mind е бил обновяван на всеки две седмици. 

Времетраенето на епизодите в различните предавания варира, като при 

никое от тях няма тенденция за последователност. Те са с продължителност 

между 10 и 40 минути, в зависимост от темата и начина, по който протича 

съответният разговор. Всички предавания на The Post са в аудио формат и са 
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публикувани в хостинг платформата Speaker, в Apple Podcasts и Spotify. 

Отделните заглавия предлагат новини, както и дискусии за политика, 

музика, изкуство, образование и развлечение. Впечатление правят 

професионално изработените лога за всяко от заглавията. Новите епизоди се 

публикуват в собствен сайт и се разпространяват чрез профили във 

Facebook, Twitter и Instagram. 

Real College Podcast (University of Minnesota) 

Real College Podcast е друг пример за създавана от студенти подкаст 

продукция, част от съществуваща традиционна университетска медия – 

студентското Radio K, което, подобно на The Post, има вековна история. 

Подкастът се поддържа от студенти на висшето училище и е с най-

голям брой епизоди от всички открити при предварителната проверка за 

целите на изследването университетски предавания. Към момента на анализ 

той има публикувани 164 епизода. Real College Podcast съществува над пет 

години – първият епизод е излъчен през юли 2015 г. Подкастът се обновява 

редовно, а публикуването на новите епизоди не следва точна периодичност. 

Въпреки че няма период по-дълъг от две седмици без активност, 

създаването на нови епизоди варира от два-три дни до повече от седмица. 

 В описанието е посочено, че епизодите са „около 30 минути“ и 

голямата част от тях са в границите между 25-35 минути. Те са в аудио 

формат, качени в Apple Podcasts, Player.fm, Spotify, SoundCloud, Podbay и 

Podtail. Създателите предлагат и опция за RSS или имейл абонамент. 

Подкастът е политематичен и обхваща разнообразни теми от живота в 

университета и околността, акцентът най-често е върху изкуство и култура, 

а водещите се сменят според темата. Той има собствен сайт и Facebook 

страница. 

Други популярни примери за качествен университетски подкаст в 

САЩ са Gear Up на Duke University, The Third Chair на Ohio State University, 

The Rostrum на University of Utah. Впечатление прави фактът, че част от 

изброените подкасти носят името на университетски вестници или радиа, с 
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които се развиват заедно като проекти на студентите в съответното висше 

училище. Това подкрепя и хипотезата на настоящото изследване, че 

наблюдаваме преход, а понякога и изместване на фокуса в първите 

журналистически стъпки на студентите от проекти за университетски 

вестник към университетски подкаст или симбиоза между двете. 

Подкастите, създавани от екипите към университетските вестници, се 

поддържат по-редовно и по-дълго във времето, за разлика от самостоятелни 

проекти, които често са експериментални и приключват след няколко 

излъчени епизода. 

Life in Oz (University of Melbourne) 

Life in Oz е австралийски студентски подкаст, създаван с цел помагане 

за по-лесното адаптиране на студентите към ежедневните им задължения. 

Той не е част от университетска медия и не е създаван само от студенти по 

журналистика, въпреки че в университета се изучават медийни 

специалности. Подкастът е собствен проект на създателите си и припознат 

от университета, който е обособил отделна подстраница за епизодите му в 

официалния си уебсайт. 

Подкастът е създаден през 2019 г. и е поддържан редовно до момента 

на настоящия анализ с публикувани общо 63 епизода. Типично за 

студентските предавания, той има различни водещи според тематиката на 

епизодите. Най-често водещият е един, но всички епизоди представят 

историите на гости. Целта му е студентите да се опознаят и пристигащите от 

други държави да бъдат успешно интегрирани. Често темите са свързани с 

дискусии относно различни националности, традиции, интеркултурни 

отношения, лични истории, както и със специфични детайли, свързани с 

обучението на студентите в университета. Епизодите не следват конкретна 

периодичност, а при прегледа на продължителността им се забелязват 

големи амплитуди – от 8-9-минутни до такива с времетраене от един час. 

Въпреки че епизодите понякога са представени чрез снимки от 

студиото по време на записване, всички са в аудио формат. Платформите за 
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разпространение са iTunes, Spotify, Stitcher и Google Podcasts, а подкастът 

има профили във Facebook и Instagram. 

The Study Room (University of South Australia) 

И този подкаст се различава значително от създаваните от студенти по 

журналистика като част от вече съществуващи университетски медии. 

Името му подсказва, че той не е посветен на новини и събития, а на оказване 

на помощ най-вече на новоприетите студенти да се ориентират в 

непознатата среда и да се възползват от образованието си по най-добрия 

начин. 

Подкастът е създаден в началото на 2020 г. и има пет публикувани 

епизода. Към момента на изследването най-новият е отпреди седем месеца. 

Публикуването на нови епизоди не следва точна периодичност, като всички 

са разпространени в рамките на два месеца. 

Типично за епизодите на The Study Room е, че те не са свързани с 

конкретни събития и времеви период и могат да бъдат полезни на 

аудиторията независимо след колко време са слушани. Те представляват по-

скоро „наръчник за новобранци“ и са общовалидни за всички студенти в 

университета. 

The Study Room има двама водещи, участващи във всички епизоди, 

записани в аудио формат. Създателите му използват най-утвърдените 

платформи за публикуване – Sound Cloud, Spotify, Apple Podcasts и Google 

Podcasts. Епизодите са с продължителност между 9 и 14 минути, не се 

разпространяват в социални медии и мрежи и са качени на специална 

подстраница в официалния уебсайт на университета. 

Fresher Take (University of Lincoln) 

Подкаст за социална адаптация създават и студенти от University of 

Lincoln във Великобритания. Fresher Take е представен на официалния сайт 

на висшето училище и е посветен на „справянето“ със студентския живот. В 

него се дискутират полезни теми и се предлагат съвети към обучаващите се, 

споделени от студенти в по-горен курс. 
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Подкастът е създаден в началото на 2020 г. и се обновява редовно, без 

конкретна периодичност. Към момента на изследването публикуваните 

епизоди са 15, като обикновено излизат по два или три епизода на месечна 

база. 

Подкастът не е свързан с университетска медия и епизодите са в аудио 

формат. Водещите са двама и темите са посветени изцяло на ежедневието на 

студентите. Той се публикува в следните платформи: Apple Podcasts, Google 

Podcasts, Spotify, Overcast, Stitcher, iHeartRadio, TuneIn, Castro, Castbox и 

чрез RSS. Подкастът не притежава собствени социални профили, но 

епизодите се разпространяват чрез профилите на специално обособения 

раздел Student Life, поддържан от университета в помощ на студентите. 

Подстрекаст (СУ „Св. Климент Охридски“) 

Подстрекаст е създаден от студенти на Софийския университет като 

рубрика на радио „Реакция“ на Факултета по журналистика и масова 

комуникация. Основните теми в него са политически, но подкастът навлиза 

и в други полета, интересни за младата аудитория. С развитието му се 

появяват и специално обособени рубрики на различни теми – „Лакърдия“, 

„Филмоглория“, „Политдефект“, „Смееш ли да знаеш“. 

Студентският подкаст съществува от ноември 2019 г. и е редовно 

поддържан до момента на настоящото изследване с над 60 епизода, 

публикувани в канала му в YouTube. По време на редовното излъчване в 

рамките на учебната година епизодите се публикуват с точна периодичност 

– веднъж седмично. Продължителността им варира в зависимост от темата и 

не е строго определена. Основните епизоди са между 40 и 70 минути, а тези 

от изброените рубрики – между 5 и 12 минути. 

Въпреки че се развива като част от студентско радио, Подстрекаст се 

записва във видео формат и се разпространява основно в YouTube. Аудио 

варианти са публикувани в профилите му в Spotify и Anchor. Основните 

водещи са трима – създателите на предаването, а в отделни епизоди има 

гост-водещи и събеседници по определени теми. Подкастът няма собствен 
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сайт или раздел в университетския, но поддържа профили във Facebook и 

Instagram, където публикува информация за новите епизоди. 

Топкаст (СУ „Св. Климент Охридски“) 

Топкаст е подкаст, посветен изцяло на футболна тематика. Той се 

появява като част от проекта „Топка е“ на създателите му през ноември 2018 

г. и първият сезон, включващ 15 епизода, приключва през април 2019 г. 

Епизодите са във видеоформат, излъчват се в YouTube и са с 

продължителност между 15 и 30 минути, като няма точна периодичност. 

Водещите са студенти на Факултета по журналистика и масова 

комуникация, но подкаст продукцията им не е пряко свързана с 

университетските занимания, а насочена единствено към основната 

тематика – спорт. Подкастът е подновен през октомври 2020 г., но изцяло в 

аудио формат. Първият сезон е публикуван в YouTube, а вторият – в 

собствения уебсайт „Топка е“, в Spotify и Google Podcasts. 

Коронакаст, ФЖМК подкаст (СУ „Св. Климент Охридски“) 

По време на изследването бяха идентифицирани още два подкаст 

експеримента на студенти от Софийския университет. Те нямат обновления 

след публикуването на няколко епизода. Коронакаст е създаден от студенти 

по журналистика в трети курс с профил „Радио“ по дисциплината „Учебно 

радиостудио“ през втория семестър на учебната 2019/2020 г. и е посветен на 

живота по време на пандемия и справянето с изолацията. Публикуваните 

епизоди в платформата Mixcloud са 6 и са в аудио формат, а след края на 

семестриалния проект поддържането им прекъсва. Продължителността им е 

между 30 и 40 мин., с изключение на един, който е близо 100 мин. 

Подкастът присъства със собствена страница във Facebook и няма точна 

периодичност на публикуване. 

ФЖМК подкаст (СУ „Св. Климент Охридски“) 

ФЖМК подкаст е проект на четирима студенти, разработен като 

задание по дисциплината „Онлайн журналистика“. Той има два излъчени 

епизода в аудио формат, а използваната платформа е SoundCloud. 
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Продължителността е 8-10 минути, а темите – „София през различни 

погледи“ и „Любовта по време на карантина“. 

4 корпус (Нов български университет) 

Подкастът е проект на четирима студенти от Нов български 

университет – задание по дисциплината „Онлайн комуникации“. Темите в 

него са свързани с живота в университета и са посветени на „култура, 

проблеми и решения“, както създателите отбелязват в описанието му. 

Към момента на изследването са публикувани 10 епизода с 

продължителност между 9 и 30 минути. Проектът започва през февруари 

2020 г., а последният епизод е публикуван през август 2020 г., без да има 

точна периодичност на обновяване. Подкастът разполага със собствен 

уебсайт и Facebook страница като средства за популяризиране. Записите са 

във видео формат и се публикуват в YouTube, а аудио варианти на някои от 

епизодите са налични в myTuner, Apple Podcasts и Spotify. 

Миш+маш (Университет за национално и световно стопанство) 

Първият епизод е качен в YouTube през месец май 2020 г. Проектът е 

създаден по инициатива на студенти от специалност „Медии и 

журналистика“. Темите на публикуваните до момента 14 епизода са 

посветени както на студентския живот и университета, така и на различни 

културни и лайфстайл въпроси. Най-новият към момента на изследването 

епизод е от юли 2020 г. Създателите на подкаста са осем студенти, а в 

повечето епизоди участват гости – техни състуденти или компетентни по 

темата други събеседници. 

Подкастът е във видеоформат и в първите месеци от съществуването 

му нови епизоди се публикуват в YouTube в понеделник и четвъртък. 

Обичайната продължителност е между 15 и 30 минути, а популяризирането 

е чрез профили във Facebook и Instagram. 

 

 



Журналистиката в дигитален контекст: 

 смяна на дневния ред 
Стела Ангова, Иван Вълчанов. Университетски 

практики за създаване на студентски подкаст с. 71-91 
 

 

 
 
Медиалог/ Medialog, бр. 8/2020 
ISSN 2535-0846 
www.medialog-bg.com 

86 

Стимулиране на студенти и ученици за създаване на собствен 

подкаст 

В хода на изследването бяха открити и практики на големи медийни 

марки като The New York Times и National Public Radio (NPR) в САЩ да 

насърчават опитите и да стимулират творческото мислене на младите хора 

за създаване на собствен подкаст чрез организиране на специални конкурси. 

Три поредни години The New York Times награждава най-добрите подкаст 

предавания на ученици в гимназията, което е потенциал за тяхното развитие 

и разгръщане на идеите им по време на университетско обучение. 

Междувременно класации за най-добрите студентски подкасти са 

публикувани в престижните международни портали Medium, посветен на 

медийната среда, и Volt, ангажиран изцяло с висшето образование. Те 

изследват и описват най-добрите проекти, създавани от студенти в САЩ. 

Междувременно медийните компании навлизат и в образователния 

процес, превръщайки се в обучители за създаване на подкаст. Те имат богат 

опит с този формат и споделят конкретни знания и умения. The New York 

Times и NPR предлагат съвети и обучения за създаване на успешен подкаст в 

рамките на училище или университет. В тях са включени елементите на 

подкаста, създаване на проект за подкаст, подготовка на сценарий, съвети за 

говорене, инструменти и начини за разказване на истории, инструменти и 

начини за провеждане на интервю, използване на смартфон за запис на 

отделните елементи на подкаста, софтуер за обработване, монтаж, 

публикуване и разпространение на готовия продукт. Обучения за създаване 

на младежки подкаст са налични и в платформата FutureLearn, която 

предлага безплатен курс на преподаватели от University of Wollongong в 

Австралия. 

 

6. Изводи 

Слушането онлайн отбелязва постоянен ръст през последното 

десетилетие заради новите навици на аудиторията и развитието на 
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дигиталните технологии и интернет комуникацията, които улесняват 

достъпа до съдържание. Увеличава се делът на хората, запознати с това 

какво е подкаст и редовно следящи определени любими заглавия. Подкастът 

е едно от успешните средства за привличане на млада аудитория на възраст 

18-34 г. в дигитална среда. Смартфонът е основното използвано устройство 

за слушане на подкаст, което е интимно преживяване, защото най-често се 

осъществява чрез слушалки, а не говорители, и зад това стои лична 

мотивация. 

Опитите за създаване на подкасти в световен мащаб също бележат 

ръст. Извън утвърдени заглавия, в подкаст хостинг платформите се 

публикуват и редица непрофесионални самостоятелни опити, напомнящи 

личните експерименти в поддържане на собствен блог, когато това средство 

за изразяване стана достъпно за интернет потребителите. В това число 

попадат и университетските подкасти, създавани или в резултат на учебна 

практика във висшите училища, или по собствена инициатива на студентите. 

Подкастът се превръща във все по-успешен бизнес модел с 

неколкократно увеличение на приходите от рекламно съдържание в 

последните години. Причината за това е детайлно таргетираната аудитория 

на този тип предавания и доверието, изградено между създателите и 

лоялните им слушатели. В България навлизането на подкаста е налице, 

макар и по-бавно от водещите държави. В периода 2017-2020 г. има 

сериозен ръст на броя български подкасти. В нашата медийна среда 

присъстват сериозно развити заглавия, създавани както от професионални 

журналисти, така и любителски, в това число – и студентски подкасти. 

При селекцията на емпиричен материал наблюдавахме редица случаи 

на кратък период на поддържане на студентски подкасти. Най-често 

причина за това е разработването им като курсови проекти, приключващи в 

края съответния семестър. Други причини могат да бъдат завършване на 

образованието, загуба на интерес към експеримента с подкаст, липса на идеи 
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за теми или събеседници. Постоянство се наблюдава в университетите с 

медийни департаменти и традиции в създаването на студентски медии. 

Голяма част от подкастите са политематични и създавани от студенти с 

различна националност и култура, начин на обучение и жизнен стандарт, но 

във всички се открояват няколко основни теми: животът в университетския 

кампус; управление на личните финанси и съвети за спестяване; съвети за 

справяне с натоварването от учене, посещаване на лекции, подготовка за 

изпити; дискусия за предстоящи събития в населеното място, в което се 

намира висшето училище като концерти, фестивали, изложби, четения и др.; 

актуални политически и социални теми. 

В общия случай при университетските подкасти отсъства издателска 

периодичност и времетраене на епизодите – черти, типични и за част от 

професионално създаваните. Анализираните чуждестранни студентски 

подкасти са в аудио формат, докато при българските има примери и за 

създаване на видеосъдържание, което може да бъде публикувано и отделно 

като звуков запис. Основните платформи за подкаст хостинг са SoundCloud, 

Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, а за видеосъдържание – YouTube. 

Студентските подкасти се създават от екипи от двама или повече души, 

които са активни в социалните медии и мрежи – предаванията имат профили 

най-често във Facebook и Instagram, а чуждестранните – и в Twitter. 

Студентският подкаст проправя пътя си във висшите училища почти с 

темпото, с което и професионалният утвърждава позициите си в медийната 

среда като интересно и удобно за възприемане от младите хора съдържание. 

Той се създава лесно от техническа гледна точка и е средство за обмен на 

информация и идеи, социализация, себеизразяване и трупане на практически 

мултимедиен опит, който се изразява в опознаването и употребата на всички 

медийни елементи и дигитални комуникационни стратегии. Резултатът е 

реална мултимедийна практика, която се състои от генериране на идеи, 

работа в екип, писане на сценарий, редактиране, запис, монтаж, публикуване 

в онлайн платформи и разпространение в социалните медии. 
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ПЛАТФОРМАТА Е СЪОБЩЕНИЕТО 

(ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ПРАВНАТА УРЕДБА НА 

ПЛАТФОРМИТЕ) 

Нели Огнянова 

 

THE PLATFORM IS THE MESSAGE 

(PROSPECTS FOR THE LEGAL FRAMEWORK OF THE 

PLATFORMS) 

Nelly Ognyanova 

 

Резюме: За първи път българският Закон за радиото и телевизията ще включва 

разпоредби, свързани с платформите за споделяне на видео. Платформите са нов 

вид междинен доставчик на услуги. Знаем ли достатъчно за това как платформите 

влияят на глобалните социални и политически процеси?  

Интернет компаниите допринасят за демократизацията на достъпа до знание и 

култура. Но когато платформата е съобщението (по Маклуън), медийните 

екосистеми вече не функционират по начина, който ни е известен. Във времето на 

глобалните платформи конкуренцията е ограничена. Платформите влияят 

отрицателно върху традиционните бизнес модели на творческите индустрии и 

медиите, позволяват на технологичните гиганти да получат огромна икономическа 

мощ, основана върху капитализацията на данните на потребителите, да влияят 

върху глобалните социални и политически процеси и да разпространяват 

дезинформация и незаконно съдържание. Какво предвиди ревизията на 

Директивата за аудиовизуални медийни услуги (2018) за платформите за 

видеосподеляне и какво може да се очаква от следващите актове на 

законодателите? 

Ключови думи: платформи, Законодателен акт за цифровите услуги, услуги на 

платформи за видеосподеляне, Директива за аудиовизуалните медийни услуги, 

Закон за радиото и телевизията.  

 

Abstract: For the first time the Bulgarian Radio and Television Law include provisions 

related to video sharing platforms. Platforms are a new type of intermediary. Do we know 

enough about how platforms influence global social and political processes?  

Internet companies contribute to democratization of access to knowledge and culture. But 

when the platform is the message, media ecosystems no longer function as we know it. 

In the time of global platforms, competition is limited. Platforms negatively affect 

traditional business models of the creative industries and the media, allow tech giants to 

gain enormous economic power based on capitalization of clients data, influence global 

social and political processes and spread disinformation and illegal content. What did the 

revision of the Audiovisual Media Services Directive (2018) provide for and what can be 

expected from the next acts of the legislators? 

Keywords: platforms, EU Digital Services Act, video-sharing platform services, EU 

Audiovisual Media Services Directive, Radio and Television Law.  

 

Заглавието на този текст е препратка към творчеството на канадския 

теоретик на медиите Маршал Маклуън (1911-1980). Маклуън се е занимавал 

активно с ролята на технологиите в социалната комуникация. Той пише за 
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глобалното село, глобалната инфосфера и изкуствения интелект. Въпреки 

че не е свидетел на възхода на глобалната мрежа и мрежовото общество, 

Маклуън е достигнал до изводи и обобщения, които днес се оценяват като 

пророчества за цифровата ера. На Маклуън принадлежи тезата Медията е 

съобщението.  

Общуването с наследството на класическите текстове води до различни 

интерпретации, включително поради многозначността на термина медия. 

Маклуън обръща внимание върху значението на средството в процеса на 

комуникация: „ако не разбирате средствата, не разбирате напълно и 

съобщенията“. Цивилизацията зависи не само от съдържанието, но и от 

средствата за разпространение: „Всъщност е твърде типично, че 

съдържанието ни заслепява за характера на медията“, пише Маклуън и 

призовава да фокусираме вниманието си върху естеството на средството, 

защото именно средството има тясна връзка с човешкото поведение, а 

следователно – и със социалните избори. Да припомним как цифровите 

технологии овластиха хората, известни по-рано като аудитория (по Джей 

Роузън). 

Българският медиен закон вече ще включва разпоредби, свързани с 

платформите за споделяне на видеосъдържание. Платформите са нов тип 

посредник, междинен доставчик на съдържание с ключово значение за 

глобалните информационни процеси. Да последваме завета на Маклуън и да 

насочим вниманието си към естеството на средството. Имат ли 

платформите специфично влияние върху човешкото поведение или те са 

неутрална техническа инфраструктура? Познаваме ли достатъчно начина, по 

който платформите въздействат върху глобалните процеси? Има ли ефекти, 

които правото не предвиди, и какво може да се очаква от следващите ходове 

на законодателите? 

 

1. Платформите 

В последните години рязко се засили интересът към революцията на 

платформите, възхода на платформения капитализъм и обществото на 
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платформите (Gillespie, 2017). Метафората платформа постепенно беше 

широко възприета, като се наложи идеята, че платформата предоставя услуги 

на потребителите и заедно с това – възможност за рекламодателите да 

разполагат търговски съобщения в пространство, където е публикувано 

популярно съдържание.  

Платформите, следователно, са онлайн посредници, които предлагат 

услуги, обединяват търсенето и предлагането и  по този начин организират 

онлайн пазари (Dittrich, 2018). Услугите на платформите имат посредническа 

функция при достъпа до информация, стоки или услуги. Налага се възгледът 

за платформите като безпристрастна инфраструктура – посредник, наред с 

понятия като канал и мрежа.  

Услугите в платформите са предоставeни обикновено от трети лица. 

Това е масовият случай, но не е задължително да е така: съдържанието е 

възможно да се предоставя и изключително от доставчика на платформата – 

например BBC iPlayer, или хибридно, както е при YouTube: “съдържание в 

YouTube се публикува не само от частни лица, но и от публични организации 

и търговци, включително утвърдени медийни предприятия, като 

телевизионни канали или звукозаписни компании. YouTube има сложен 

икономически модел, включващ по-специално продажбата на рекламни 

площи на платформата. YouTube споделя процент от рекламните приходи с 

някои от предоставилите съдържанието потребители – обстоятелство, което 

позволява на последните да печелят на платформата“ (Съединени дела C-

682/18 и C-683/18…).  

В своя резолюция относно онлайн платформите и цифровия единен 

пазар Европейският парламент приема, че е много трудно да се постигне 

единно, правно относимо и пригодно към бъдещето определение за онлайн 

платформи на равнището на ЕС поради голямото им разнообразие. В 

резолюцията се посочват общи характеристики на платформите като: 

извършване на дейност на дву- и многостранни пазари, възможност за 

страните, принадлежащи към две или повече различни групи потребители, да 

влизат в пряк контакт посредством електронни средства, свързване на 
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различни видове потребители, предлагане на онлайн услуги, пригодени към 

предпочитанията на потребителите и основани на предоставяните от тях 

данни, класификация или обозначаване на съдържание с помощта на 

компютърни алгоритми, стоки или услуги, предлагани или предоставяни 

онлайн от трети страни, и обединяване на няколко страни с оглед продажбата 

на дадена стока или предоставянето на услуга или обмен или споделяне на 

съдържание, стоки или услуги (Европейски парламент. Резолюция от 15 юни 

2017 г….).  

Европейският парламент предлага онлайн платформите да бъдат 

определени в съответното секторно законодателство на ЕС в зависимост от 

техните характеристики, класификации и принципи, поради което и по-

нататък разсъжденията се отнасят предимно до платформите, засягащи 

медийния сектор. 

 

2. Платформите и правото 

Правото на ЕС разглежда платформите в областта на аудио- и 

аудиовизуалните медийни услуги като доставчици на услуги на 

информационното общество. Съгласно Директивата за електронната 

търговия, услуга на информационното общество е всяка услуга, обикновено 

предоставена срещу заплащане, от разстояние, по електронен път и при 

индивидуално поискване от страна на получателя на услугата“ (Директива 

2000/31/ЕО…съображение 17).  

Директивата за електронната търговия урежда много важен принцип, 

върху който се основава функционирането на платформите: „държавите-

членки не налагат общо задължение на доставчиците при предоставянето на 

услугите […] да контролират информацията, която пренасят или съхраняват, 

нито общо задължение да търсят активно факти или обстоятелства за 

незаконна дейност“ (Директива 2000/31/ЕО… чл.15, ал.1). Платформите не 

носят отговорност за съдържанието при хостинг, ако не знаят за 

съдържанието или за незаконния му характер и действат експедитивно за 
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прекратяване на достъпа до него, когато бъдат информирани (Директива 

2000/31/ЕО… чл.14).  

Директивата създава „сигурна зона“ (safe harbour) за платформите. 

Причината за избор на този режим – условна неотговорност на посредниците 

– е свързана с разбирането, че дейността им е ограничена „до техническия 

процес на експлоатация и предоставяне на достъп до комуникационна мрежа, 

по която се предоставя или временно съхранява информация, предоставена 

от трети страни; дейността има „чисто технически, автоматичен и пасивен 

характер“ и доставчикът „няма нито познания, нито контрол върху 

информацията, която се предава или съхранява ((Директива 2000/31/ЕО… 

съображение 42).  

В съвременния свят големите интернет компании, които контролират 

голяма част от глобалния информационен обмен, са под юрисдикцията на 

САЩ, където отговорността на онлайн посредниците в САЩ се урежда в 

§230 от Закона за телекомуникациите (47 U.S.C. § 230), според който 

доставчиците на електронни интерактивни компютърни услуги не се 

разглеждат като издатели за информация, предоставена от трети лица. 

Защитата на §230 се отнася не само до платформите, тя се отнася общо до 

посредниците, включително до сайтовете и блоговете. Благодарение на §230 

платформите многократно са избягвали отговорност за съдържанието, която 

издателите на печатни издания носят. И досега, въпреки че позициите им са 

доста динамични, компании като YouTube и Facebook твърдят, че ако отпадне 

защитата на §230, всяко модериране на съдържание – порнография, 

тероризъм, дезинформация – може да доведе до санкции за платформите. 

Важно за разказа е, че 26-те думи на §230 защитават посредниците, в частност 

платформите – но не и автора на съдържанието, който може да бъде 

привлечен към отговорност.  

Ясна е причината, поради която компании като YouTube, Google и 

Facebook – които реално отнеха рекламата и зрителите на медиите – никога 

не пожелаха да бъдат наречени медии. Платформите се стремят да запазят 
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статус като интернет посредници и да се възползват от освобождаването от 

отговорност, от което се ползват посредниците.  

 

3. Ефектите, които правото не предвиди  

Правната рамка за функционирането на онлайн посредниците 

изглеждаше непоклатима и аргументирана. Но с днешна дата възгледът за 

необходимостта от освобождаване от отговорност на платформите – или поне 

във вида, в който освобождаването се е прилагало в първите години на този 

век – е силно разколебан, при това на три важни пазара: Европейския съюз, 

САЩ и Обединеното кралство, което от началото на 2020 г. пое по свой път 

извън ЕС, макар че правната система остава във висока степен в съответствие 

с правото на ЕС. Причините за подобно разколебаване са свързани с 

непредвидени и неблагоприятни от гледна точка на обществения интерес 

особености и ефекти на платформите. Като най-важни измежду тях могат да 

бъдат посочени следните четири ефекта:   

 

Прехвърляне на стойност 

Икономическите причини са посочени от Европейския парламент, 

който подчертава, че в наши дни се потребява огромен обем творческо 

съдържание, повече от когато и да било, но културните и творческите 

индустрии, включително медиите, не получават съответно увеличение на 

приходите. Това е в резултат от т.нар. прехвърляне на стойност към 

платформите – процес, застрашаващ културните и творческите индустрии 

(Европейски парламент. Резолюция от 15 юни 2017 г….). Несъмнено онлайн 

платформите демократизират по революционен начин достъпа до знание и 

култура, но същевременно с това възникват много въпроси, свързани с 

жизнеността, моделите на финансиране и бъдещето на медиите и културата.  

Демокрациите изискват жизнени и плуралистични медийни 

екосистеми. Платформите разрушиха добре работещите бизнес модели, а 

нови модели се утвърждават трудно. В Европейския съюз е направен опит за 

промяна на балансите чрез много спорната разпоредба на чл.15 от последната 
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авторскоправна директива (Директива (ЕС) 2019/790), който създава ново 

право на издателите – да разрешават, съответно да забраняват на 

доставчиците на онлайн услуги възпроизвеждането и предоставянето на 

достъп до техните публикации. Според директивата това ново право се 

създава с цел именно „да се признае и допълнително да се насърчи 

организационният и финансов принос на издателите при производството на 

публикации в пресата“, като „публикации са например ежедневните вестници, 

седмичните или месечните списания с обща или специална насоченост, 

включително списанията с абонамент, както и новинарските сайтове в 

интернет – и те съдържат предимно литературни произведения, но също 

други видове произведения и други обекти, по-специално снимки и 

видеоматериали“. Правата, предоставени на издатели на публикации в 

пресата, не се разпростират върху действия за създаване на хипервръзки, нито 

върху самите факти, посочени в публикациите в пресата, нито върху отделни 

думи или много кратки откъси, но като се държи под внимание дейността на 

агрегаторите. 

Решението е подложено на основателни критики, тъй като създава 

неясноти, а прилагането на мерките на национално ниво не водят до целените 

резултати. Опитите за намиране на адекватни законодателни решения 

продължават.  

 

Светът на Google 

Друг ефект, който е поставен в центъра на дискусиите между 

парламентаристите и платформите, е създаването на глобални 

информационни монополи. Google и Facebook са империи, основани на 

данни. След като натрупат гигантски масиви от данни на потребителите, тези 

компании имат пазарно предимство пред компании, които нямат такива 

данни. Данните дават огромна икономическа мощ. И тук правителствата 

смятат, че правото може да помогне, но нямат ясна идея как биха могли да се 

противопоставят на компаниите с милиарди потребители с инструментите на 

днешното антимонополно законодателство. Търсенето на начини за 
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създаване на конкуренция на пазара на платформи показва, че разбиването на 

монополите ще бъде изключително трудно и бавно.  

Но някои от източниците на икономическа власт вече се атакуват от 

законодателите. Общият регламент за защита на данните в ЕС забранява 

данните, събрани с една цел, да се използват за други цели. Тази забрана 

директно атакува практиката на големите компании да интегрират данните, 

получени чрез различните им продукти и приложения, както например 

Google интегрира данните от търсачката, браузъра Chrome, електронната 

поща, приложенията, основани на геолокация и др. През 2020 г. специална 

комисия в Сената на САЩ проведе изслушване, наречено от медиите 

„историческо“, на Джеф Безос от Amazon, Тим Кук от Apple, Марк Зукърбърг 

от Facebook и Сундар Пичай от Google Alphabet и констатира, че поведението 

на тези технологични гиганти е „икономически катастрофално“ за други 

компании онлайн, а също и че те прилагат „антиконкурентно придобиване“, 

за да неутрализират други компании като конкурентна заплаха. 

Решения се търсят и от регулаторите. Компанията Facebook е 

санкционирана от Европейската комисия за подвеждаща информация, тъй 

като при придобиването на WhatsApp е съобщено, че „няма възможност да се 

установи надеждно автоматизирано интегриране на данните на 

потребителите на двете платформи“, а впоследствие се установява, че такова 

интегриране е осъществено, при това без да се иска съгласието на 

потребителите. В края на 2020 г. правителството на САЩ готви голямо 

антимонополно дело срещу Google. Истината обаче е, че когато един ден 

хората поискат да разберат повече за нашето време от днешните медии, ще 

намерят големи заглавия: „Това е светът на Google, ние само живеем в него“ 

(Chen, 2020).  

 

Заплаха за демокрацията 

Реални събития от последните години, особено референдумът за 

излизане на Обединеното кралство от ЕС и изборите за президент в САЩ от 

2016 г. , показаха каква власт са концентрирали платформите и в каква степен 
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те могат да влияят върху бъдещето на света. Макар да не може да се 

прогнозира със сигурност какъв щеше да е ходът на политическите процеси 

в свят без платформи, несъмнено платформите са терен за овладяване на 

власт и манипулиране на политическото действие с глобални последици – ако 

вземем предвид, че във Facebook са два милиарда и половина, а в YouTube – 

близо два милиарда.  

След 2016 г науката насочи вниманието си към ролята на платформите, 

включително за разпространение на дезинформация. И разкритията не 

закъсняха. Учен, действащ като агент на политическа сила, събира лични 

данни от потребители на Facebook и техните приятели за академични цели, 

но фактически използва данните за разработване на психографски профили 

на десетки милиони избиратели и така помага на кампанията Brexit в 

Обединеното кралство. Подобни данни има и за кампанията на Тръмп, за 

избори в Италия и в други държави. Става дума за компанията Cambridge 

Analytica. Но големият проблем е в политиките на Facebook, които  

позволяват на компания като Cambridge Analytica да променя хода на 

историята. Впрочем медии изнесоха данни, че с тази компания са търсени 

политически контакти и от България във връзка с парламентарните избори 

през 2017 г.  

Скандалът Cambridge Analytica постави остро въпроса дали 

политическата употреба на личните данни на потребителите на социалните 

мрежи без тяхно съгласие е само ситуационен дефект, който е поправим, или 

това е неотстранима базисна особеност на самия бизнес модел на социалните 

мрежи. „Facebook е главният архитект на цялото социално-търговско 

споразумение, чрез което хората по света рутинно предлагат личната си 

информация в замяна на безплатното използване на онлайн услуги. Facebook 

не е само източникът на данните, които Cambridge Analytica използва. Това е 

причината този вид данни – организирани по този начин – да съществуват…“ 

(Oremus, 2018).  

За този случай в САЩ на Facebook беше наложена санкция от 5 

милиарда долара, санкция наложи и британският регулатор за защита на 
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данните, но регулаторните мерки вече не се оценяват като достатъчни. Не 

става дума само за Facebook, а за социалните мрежи изобщо. Те предоставят 

достъп до онлайн услуги срещу лични данни, които впоследствие превръщат 

и в приходи чрез таргетираната реклама, и в политическа власт.  

В публикация, наречена „Как да спасим демокрацията от технологията“, 

която е анонсирана за първия брой на изданието Foreign Affairs за 2021 г., 

екипът на Франсис Фукуяма от Програмата за демокрация и интернет към 

Станфордския университет стига до тревожно заключение: „Малцина 

осъзнават, че политическите вреди, причинени от платформите, са по-

сериозни от икономическите“ (Fukuyama, 2021).  

Властта на дезинформацията 

Дезинформацията е „подлежаща на проверка невярна или подвеждаща 

информация, създадена, представена и разпространена с цел икономическа 

изгода или умишлено въвеждане в заблуждение на обществеността“ 

(Европейска комисия, COM (2018). Вече са очевидни сериозните и 

дългосрочни последици, които дезинформацията може да има, включително 

за основите на европейската демокрация, за националната сигурност, за 

честните избори, а в последно време – и за здравето и живота на хората. 

Научните изследвания потвърждават ключовата роля на платформите онлайн 

в процеса на разпространение на дезинформация и незаконно съдържание. 

Платформите онлайн направиха дезинформацията фактор с ключово 

значение за глобалните процеси, тъй като именно платформите създават 

средата, в която незаконно или причиняващо вреда съдържание може да се 

разпространява много бързо и да достига до огромни общности от хора.  

След негативния опит от 2016 г. интернет компаниите предприеха 

много по-решителен и категоричен подход към дезинформацията. Те имаха 

активна роля по време на кампанията за избор на президент на САЩ 2020, 

както и по отношение на информацията за резултатите от проведените 

избори. Макар в различна степен, платформите ориентираха потребителите 

си за дезинформация и в някои случаи премахваха незаконно съдържание. По 

данни на медиите Twitter в 300 000 случая е означил съобщения като 
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неотговарящи на фактите, това сe отнася и до 38 на сто от съобщенията на 

президента Тръмп по време на кампанията.  

Войната на Тръмп с Twitter е индикативна за ролята на платформите в 

политиката. Тръмп като президент има дни с повече от сто съобщения, като 

съдбовни за държавата президентски решения; например уволнението на 

шефа на Агенцията за киберсигурност, се обявяват първо в Twitter. След като 

компанията започна да означава съобщенията на президента Тръмп като 

противоречащи на фактите, той системно призовава за отмяна на §230, за 

да носи Twitter „нормална отговорност като издател“.  

След гласувания Brexit Обединеното кралство заема собствена позиция 

по сложната правна рамка на платформите онлайн. През пролетта на 2019 г. 

Обединеното кралство публикува Бяла книга за незаконното съдържание 

онлайн, съдържаща основните положения на широкообхватен бъдещ закон. 

Близо две години по-късно въпросите, поставени в Бялата книга, все още не 

са получили законов отговор: как борбата с незаконното съдържание ще се 

съчетае с общата законова защита на платформите, дали платформите ще 

бъдат задължени да използват технологични мерки за проверка на 

съдържанието, как ще се гарантира съвместимостта на мерките със свободата 

на изразяване.   

Европейските институции и държавите от ЕС се съсредоточиха върху 

формиране на европейски подход за противодействие на дезинформацията 

онлайн (Европейска комисия, COM (2018). Специално внимание беше 

отделено на гарантиране на изборите за Европейски парламент 2019 от 

дезинформация и външна намеса (Европейски парламент. Резолюция от 10 

октомври 2019 г….). Висши функционери на Комисията обявиха, че няма да 

създават Министерство на истината и ще се съсредоточат върху 

саморегулирането. Запазва актуалността си въпросът за саморегулирането, 

доколко то може да изпълни целта за противодействие на незаконното 

съдържание онлайн и какъв е рискът намесата на доставчика да се превърне 

в частна цензура (Огнянова, 2019). . 
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Но все пак всички възможности за действие бяха запазени, от самото 

начало Комисията даде ясно да се разбере, че при необходимост ще се стигне 

и до законодателни мерки.  

Това време изглежда настъпи.  

  

4. Въпросите пред правото 

Настоящият режим на отговорност за междинните доставчици на 

услуги, както е изложен в Директивата за електронната търговия, съответно 

в 47 U.S.C. § 230 в САЩ, датира от времената, когато онлайн платформите 

нямат особеностите и мащаба, който имат днес. Той обаче създава неутрална 

спрямо технологиите регулаторна среда, която значително улесни тяхното 

разширяване. Това отчасти се дължи на хармонизацията на освобождаването 

на определени видове онлайн платформи от отговорност за незаконно 

съдържание и дейности, по отношение на което те нямат нито контрол, нито 

знание (Европейска комисия, COM (2016). В променените условия и в 

Европейския съюз, и в САЩ, и в Обединеното кралство интензивно се 

обсъждат нови законодателни решения.  

В ЕС адекватността на досегашната уредба на платформите се оценява 

все повече като проблематична. Изследователското звено на Европейския 

парламент (European Parliamentary Research Service, EPRS) поставя три 

въпроса, които следва да получат отговор при предстоящата ревизия на 

подхода: 

Първо, дали компаниите за социални медии, които се появиха след 

приемането на Директивата за електронната търговия, попадат в 

определението за доставчици на услуги на информационното общество, 

които могат да се възползват от възможността за освобождаване от 

отговорност. 

Второ, как се дефинира активна и пасивна роля на платформите, защото 

те подлежат на освобождаване от отговорност само когато дейността им е 

пасивна, на технически посредник. Съществуват значителни разлики в 

тълкуването и използването на тези понятия. 
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Трето, по какви критерии да се различават хипотезите на забранен общ 

мониторинг на съдържанието и приемлив специфичен мониторинг на 

съдържанието, който се допуска с някои конкретни законодателни актове на 

ЕС като Директивата за авторското право в цифровия единен пазар и 

Директивата за аудиовизуални медийни услуги. При това за откриване на 

незаконно съдържание все повече се използват механизми за автоматично 

филтриране (European Parliamentary Research Service (2020).  

Както обикновено, Съдът на ЕС се сблъсква с тези въпроси преди 

законодателя и с решенията си трасира пътя на законодателните промени. В 

Директивата за електронната търговия е записана изрично забрана за общ 

мониторинг – държавите не могат да контролират информацията, която 

доставчиците пренасят или съхраняват, нито да налагат общо задължение да 

търсят активно факти или обстоятелства за незаконна дейност (чл.15). В 

същото време може законно да се разпорежда наблюдение, филтриране или 

блокиране, включително за целите на защита на авторски права. Съдебната 

практика на Съда на ЕС не дава ясен отговор къде трябва да се намира 

балансът между правата на потребителите на интернет, доставчиците на 

интернет услуги и носителите на права на интелектуална собственост, как е 

възможно да има едновременно забрана за общ мониторинг и разрешение за 

специфичен мониторинг. В решение по дело С – 18/18 EvaGlawischnig-

Piesczek v Facebook Ireland (2019) Съдът на ЕС се произнесе по съвместното 

прилагане на Директивата за електронната търговия и Директивата за 

авторското право. Съдът постанови, че на доставчик като Facebook, може да 

бъде разпоредено да намира и премахва коментари, идентични на определено 

незаконно клеветническо твърдение, както и смислово равностойни 

(еквивалентни) коментари. Съдът на ЕС приема още, че правото на Съюза 

допуска разпореждането да има действие в световен мащаб. Експерти 

коментират, че това решение отваря вратата към задълженията, налагани на 

платформите за проактивен мониторинг на съдържанието, освен което 

подобен подход би бил труден за прилагане на практика, без да включва и 

общо задължение за мониторинг. 
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5. В търсене на отговори 

Докато САЩ и Обединеното кралство все още провеждат интензивни 

парламентарни обсъждания и срещи с академията и индустриите, преди да 

очертаят контурите на бъдещата правна рамка на платформите, в 

Европейския съюз – точно както посочи преди време Европейският 

парламент – се създава секторно законодателство. Такъв пример е третата 

ревизия на Директивата за аудиовизуални медийни услуги1, а в перспектива 

се очаква нов законодателен акт с хоризонтално действие – за цифровите 

услуги (Digital Services Act, DSA).  

По предварителни данни правилата, установени в други инструменти, 

като например Общия регламент за защитата на данните, Директивата за 

авторското право в единния цифров пазар и Директивата за аудио-визуалните 

медийни услуги се предлага да запазят действието си, а новият законодателен 

акт да действа за всички цифрови услуги, които не са обхванати от специално 

законодателство.  

Очаква се още териториалният обхват на бъдещия законодателен акт за 

цифровите услуги да обхваща и дейностите на доставчици, установени в 

трети държави, когато те предлагат услуги на потребители в ЕС. 

 

Третата ревизия на ДАВМУ 

Законодателният акт за цифровите услуги е в проект, но секторното 

законодателство на ЕС, което въведе правила за платформите за 

видеосподеляне, е в сила от 2018 г. (Директива (ЕС) 2018/1808) и постепенно 

влизат в сила националните мерки, които въвеждат ревизията в 

законодателствата на държавите от ЕС – в България това е Закон за изменение 

                                                           
1 Медийната директива е създадена като Директива Телевизия без граници (1989), ревизирана (1997 г.), отново 

ревизирана и преименувана в Директива за аудиовизуалните медийни услуги (2007), консолидирана (2010 г.) и 

отново ревизирана (2018). Ето защо говорим за Директива (ЕС) 2918/1808 като за трета ревизия на медийната 

директива. 
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и допълнение на Закона за радиото и телевизията, който е внесен в Народното 

събрание за обсъждане и приемане (Законопроект за изменение… 2020).  

С тази ревизия на медийната директива Европейският съюз за пръв път 

предвижда отговорност на доставчиците на платформите за 

видеосъдържание. За целта законодателят разширява обхвата на ДАВМУ в 

три посоки, като освен медийните услуги (линейни и нелинейни), в обхвата 

влизат още: 

Първо, услуги на платформи за видеосподеляне. 

Второ, включват се и социалните медии при условие, че предоставянето 

на предавания и генерирани от потребители видеоклипове представлява 

съществена функционална възможност на услугата. В самата директива се 

казва, че целта й не е да регулира услугите на социалните медии като такива, 

но „услугите на социалните медии следва да бъдат включени в обхвата ѝ, ако 

предоставянето на предавания и генерирани от потребители видеоклипове 

представлява съществена функционална възможност на съответната услуга. 

Предоставянето на предавания и генерирани от потребители видеоклипове би 

могло да се разглежда като съществена функционална възможност на 

социалната медийна услуга, ако аудиовизуалното съдържание не е просто 

спомагателно или не представлява малка част от дейностите на тази социална 

медийна услуга. За да се осигури яснота, ефективност и последователност при 

прилагането, Комисията издава насоки за практическото прилагане на 

критерия за съществена функционална възможност на определението за 

„услуга на платформа за споделяне на видеоклипове“. Насоките нямат 

задължителен характер, но имат за цел да улеснят националните прилагащи 

органи в преценката им в кои случаи към социалните медии ще се прилагат 

правилата на ДАВМУ (Европейска комисия, Насоки…).  

Трето, части от интернет сайтове (електронни версии на печатни 

издания или просто новинарски сайтове. По този начин в законодателен акт 

се включват изводите на Съда на ЕС по дело C-347/14 New Media Online. 

Директивата „се прилага само за онези услуги, чиято основна цел е 

предоставянето на предавания с цел информиране, развлечение или 
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образоване. Изискването за основната цел следва да се счита за спазено и ако 

услугата има аудиовизуално съдържание и форма, които могат да бъдат 

обособени от основната дейност на доставчика на услугата, като например 

самостоятелни части от онлайн вестници, включващи аудиовизуални 

предавания или генерирани от потребители видеоклипове, когато тези части 

могат да се считат за обособими от тяхната основна дейност. Услугата следва 

да се счита просто за необособимо допълнение към основната дейност в 

резултат на връзките между предлаганото аудиовизуално съдържание и 

основната дейност като например предоставянето на новини в писмена 

форма. Като такива каналите или всякакви други аудиовизуални услуги под 

редакционната отговорност на доставчик могат да представляват 

аудиовизуални медийни услуги сами по себе си дори и ако се предлагат на 

платформа за споделяне на видеоклипове, която се характеризира с липсата 

на редакционна отговорност“.  

Досега потребителите на услугите на платформите не разполагат със 

защита по отношение на платформата в случаи на незаконно съдържание. С 

обсъжданата ревизия отговорността на доставчиците на платформи под 

юрисдикцията на държава от ЕС се урежда в нова глава IXa Разпоредби, 

приложими към услугите на платформите за споделяне на видеоклипове. 

Отговорността се предвижда само за ограничен кръг хипотези, уредени 

в чл.28б, за защита на:  

а) непълнолетните лица от предавания, генерирани от потребители 

видеоклипове и аудиовизуални търговски съобщения, които може да увредят 

тяхното физическо, умствено или морално развитие в съответствие с член 6а, 

параграф 1;  

б) широката общественост от предавания, генерирани от потребители 

видеоклипове и аудиовизуални търговски съобщения, чието съдържание 

подбужда към насилие или омраза, насочени към група лица или член на 

група, въз основа на някое от основанията, посочени в член 21 от Хартата;  

в) широката общественост от предавания, генерирани от потребители 

видеоклипове и аудиовизуални търговски съобщения със съдържание, чието 
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разпространение съставлява престъпление съгласно правото на Съюза, а 

именно публично подстрекаване към извършване на терористични 

престъпления, престъпления, свързани с детска порнография и престъпления, 

свързани с расизъм и ксенофобия. 

Доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове, попадащи 

под тяхна юрисдикция, трябва да спазват и определени изисквания по 

отношение на аудиовизуалните търговски съобщения, които се предлагат на 

пазара, продават и организират от тези доставчици на платформи за 

споделяне на видеоклипове, но дори и към такива съобщения, които не се 

предлагат от доставчиците на платформите, като се вземе предвид 

ограничения им контрол.  

Европейската комисия обяви, че създава Обсерватория на ЕС за 

икономиката на онлайн платформите (EU Observatory on the Online Platform 

Economy), за да наблюдава развитието на платформите и да идентифицира 

възникващите предизвикателства.  

 

Вместо заключение 

Обществото трябва да бъде разтревожено от растежа и мощта на 

технологичните гиганти, заключава Фукуяма в цитираната статия. Интернет 

компаниите допринасят за демократизирането на достъпа до знание и 

култура. Досега свободата на изразяване води до създаване на пазар на идеи, 

където конкуренцията, а не регулирането, защитава обществения интерес. Но 

когато платформата е съобщението, медийните екосистеми вече не 

функционират по известния ни начин. Във времето на глобалните платформи 

конкуренцията е ограничена. Платформите усилват, манипулират или 

модерират важни послания, с което деформират пазара на идеи (Fukuyama, 

2012). По-специално те се отразяват отрицателно върху традиционните 

бизнес модели на творческите индустрии и медиите, позволяват компаниите 

да получат огромна икономическа мощ, базирана на данните на 

потребителите, да упражнят влияние върху хода на глобални политически 

процеси и необезпокоявано да разпространяват дезинформация и незаконно 
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съдържание. Саморегулирането тепърва трябва да докаже ефективността си. 

От друга страна, отпадането на възможността за освобождаване от 

отговорност на посредниците отваря вратата към цензура и ограничаване 

свободата на изразяване. 

Намираме се в началото на обхватен процес на преразглеждане на 

правните механизми, които по адекватен начин да гарантират баланса между 

свободата на изразяване и свободния достъп до информация, от една страна, 

и контрола върху дезинформацията и незаконното съдържание, от друга.  
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ЛАЙФСТАЙЛ АСПЕКТИ НА ИНФОДЕМИЯТА КОВИД-

19 В БЪЛГАРСКИЯ КОНТЕКСТ 

Силвия Петрова 

 

LIFESTYLE ASPECTS OF THE COVID-19 INFODEMIC IN 

THE BULGARIAN CONTEXT 

Silvia Petrova 

 

Резюме: Текстът се фокусира върху посланията, излъчвани от лайфстайла и 

реториката на политици и лидери на общественото мнение по време на 

пандемията (или по-точно, на инфодемията) Ковид-19. Проследява се 

налагането на един водещ медиен тренд -мачисткият лайфстайл, 

акцентиращ върху характеристиките на патриархалния тип мъжественост: 

агресия, заплахи, строгост, военна реторика. Фокусът върху този тип 

патриархално-мъжествен лайфстайл може да бъде използван като 

инструмент за изследване на последиците от инфодемията.  

Ключови думи: лайфстайл, постистина, мъжественост, инфодемия, Ковид-

19 

 

Abstract: The text focuses on the messages broadcast by the lifestyle and 

rhetoric of politicians and public leaders during the Covid-19 pandemic. The 

imposition of a central media trend is being studied - the machismo lifestyle, 

emphasizing the characteristics of the patriarchal type of masculinity: aggression, 

threats, austerity, military rhetoric. The focus on this type of patriarchal-

masculine lifestyle can be used as a tool to study the consequences of infodemic. 

Keywords: lifestyle, post-truth, masculinity, infodemic, Covid-19 

 

Отправна точка на изследването е обстоятелството, че в 

периодите на извънредната ситуация в България (13 март – 13 май 2020 

г.) и след нея, водещите политици – и съответно медиите, препоръчваха 

коренно различен тип поведение на гражданите: от пълно затваряне в 

домовете до абсолютно неглижиране на заплахата от новия 

коронавирус. Така, по време на извънредната ситуация, при 

сравнително нисък брой заразени, препоръките на Националния 

оперативен щаб бяха за стриктно спазване на мерките срещу вируса и 

излизане от дома само при крайна необходимост. Веднага след 
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замяната на извънредната ситуация с извънредна епидемична 

обстановка, всички тези инструкции бързо отпаднаха, въпреки бързо 

нарастващия брой заразени с Ковид-19.  

Дискурсът за пандемията в българския медиен контекст може да 

се раздели на две ясно видими части: 1) на първия етап медиите 

основно препредаваха информацията за вируса, поднасяна от 

ръководителя на Националния оперативен щаб Венцислав 

Мутафчийски - генерал в униформа, при когото първоначално 

вежливият тон бързо беше сменен с открито груб и саркастичен. В този 

етап премиерът Бойко Борисов се придържаше към строга, сплашваща 

реторика, като правеше прогнози за претъпкани болници и камиони с 

трупове. Това е периодът на извънредната ситуация , между 13 март и 

13 май; 2) на втория етап (след отмяната на извънредната ситуация) 

военно-униформеният имидж беше свален внезапно и заменен от 

радикално противоположен тип: опасността от вируса се отхвърляше, 

като се приоритизираше смелостта животът бързо да премине към 

обичайния си ритъм, въпреки бързо растящия брой заразени. Тук 

знаков е имиджът на премиера Бойко Борисов, който отказва да носи 

маска или когато го прави, я слага неправилно на лицето си.  

Общото между тези радикално противоположни послания е 

патриархално-мъжественият тип лайфстайл, чрез който бяха поднасяни 

на аудиторията, и който се превърна в инструмент за популистка 

пропаганда. За осмислянето на този патриархален мъжествен 

лайфстайл, демонстриран от някои политици в условията на Ковид 

кризата, текстът предлага поглед през призмата на понятията емо-

истина и токсична мъжественост, дефинирани от Джейсън Харсин 

(Harsin, 2018; Harsin, 2020). 
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Инфодемия, постистина и емо-истина 

Редица изследователи разглеждат вируса Ковид-19 като 

инфодемия – ситуация, в която нарасналото количество невярна и 

заблуждаваща информация по темата се оказва по-опасно за здравето 

от самия вирус. Световната здравна организация дефинира понятието 

инфодемия като прекомерно изобилие от информация, част от която 

точна, а друга - не, което затруднява хората да намерят надеждни 

източници и надеждни насоки, когато имат нужда от нея. Инфодемията 

спомага за разпространяването на дезинформация и слухове, може да 

попречи на ефективната реакция в полза на общественото здраве и да 

създаде объркване и недоверие в обществото1. Така нарастват 

опасенията, че този феномен излага живота на риск (например, хора се 

„лекуват”, като приемат недоказани лекарства, за които са научили от 

публични личности, посредством медиите, с което всъщност 

застрашават здравето си). Специфична особеност на инфодемията, е че 

тя се проявява в периоди на криза и може да се тълкува като симптом 

на разпадащото се доверие в институциите. Инфодемията сигнализира 

за един изключително културен аспект на въздействието на вируса.  

Отсъствието на доверие в институциите е характерна черта на 

посттрадиционните общества – днес се наблюдава по-скоро общо 

недоверие или краткотрайно доверие в институциите (Giddens, 1994). 

Въпросът, който пандемията Ковид-19 поставя на дневен ред, е какви 

инструменти за изграждане на доверие използват публичните личности 

в моменти на криза. Очевидно в нашия все още в известна степен 

патриархален свят автоматичният рефлекс е вниманието да се фокусира 

 
1 The United Nations Department of Global Communications (DGC),  UN.org , 28 Mar. 2020. 
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към хора, демонстриращи сила и заемащи твърда, безкомпромисна, 

агресивна позиция срещу новата заплаха.  

Някои изследователи разглеждат връзката между Ковид-19 

пандемията и т.нар. ера на постистината – ситуация, при която за 

формиране на общественото мнение фактите и разумните аргументи са 

по-малко важни от мненията, емоциите и субективните вярвания 

(Oxford Dictionaries 2017). Емоционалността с акцент върху гнева и 

заплахите се отбелязва като водеща характеристика в постистинния 

дискурс от Джон Кийн, който определя термина не като 

противоположност на истината, а като тип комуникация, съчетаваща 

различни елементи. Тази комуникация, в интерпретацията на Кийн, 

включва както недостоверни твърдения и откровени лъжи, така и 

емоционалното им представяне. Политическите лъжи днес, твърди той, 

са съчетани с груби маниери и емоционално разпространяване на 

недостоверни новини. Езикът на постистината е богат на всекидневна, 

нешлифована, груба реч – политиците вече не са благи и усмихнати, а 

заядливи, заплашителни, злорадстващи. Голямата вреда, нанесена от 

политиката на постистината е, че осигурява мълчание относно важните 

за обществото въпроси (Kean, 2018). Значителна част от авторите, 

които се фокусират върху изследване на понятието постистина, 

отбелязват като характерна особеност на постистинната политика 

разпадането на връзката между думите и отговорността за изричането 

им. Катрин Коекоек говори за преобърнатата норма – разпаленото 

изречените политически лъжи вече не просто не се наказват, а се 

възнаграждават с повишено доверие (Koekoek, 2017). Дейвид Робъртс, 

който първи споменава фразата „политика на постистината“ още в 

текстовете си от 2010 г., акцентира върху разпадането на връзката 

между думите и действителните намерения в политиката и описва 
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постистинните политици като способни да преминат през различни 

лозунги и обосновки в зависимост от моментните обстоятелства, без са 

се чувстват обвързани с думите и призивите си в предишни периоди 

(Roberts, 2010). Така понятието политиката на постистината, въпреки 

многозначността си, се очертава като явление, което отпраща към 

емоционално-агресивен стил на говорене и поведение, който не се бои 

да бъде противоречив и непоследователен в опита си да привлече 

вниманието на публиките.  

В този контекст, в някои държави в условията на пандемията 

Ковид-19 може да се различи специфична форма на токсичен мачизъм, 

която е ключова за преплитането на вируса със съвременната политика 

на постистината. Патриархалната мъжественост се превърна във 

водеща черта на политическия лайфстайл в някои държави (сред които 

и България) по време на пандемията. Тази токсична мъжественост е 

фокус в анализите на американския изследовател на комуникациите и 

дискурса на постистинната политика Джейсън Харсин (Harsin, 2020). 

Харсин проследява преплитането на инфодемията с патриархално-

мъжествена реторика, като говори за емо-истина – жанр на 

политическо „разказване на истината“, който, според него, в много 

държави подпомага объркването и нарастването на жертвите от Ковид-

19. Емо-истина е термин, с който в случая Харсин дефинира особена 

форма на агресивно мъжко представяне на информацията – като 

доверие у аудиторията буди именно агресивната емоция.  

В малко по-ранно свое изследване Харсин (Harsin, 2018) 

представя как връзката между емоцията и популярната истина променя 

посоката на общественото доверие – хладните, рационални анализи на 

експертите се възприемат скептично, а разпалените изявления, будещи 

(основно негативни) чувства имат водеща роля при приемането на 
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дадени твърдения за достоверни. Накратко, заключава Харсин, емо-

истината е истина, при която емоцията служи за доказателство за 

достоверност. Това е по-скоро „усещане“ за истина, в което се смесват 

агресивни емоции с убеждения. В неговата интерпретация емо-

истината се отнася както до производството, така и до възприемането 

на истината в съвременното общество. На първо място, гражданите и 

публиките смятат, че някой казва истината, само защото засяга горещи, 

щекотливи теми – от които останалите политици се страхуват. На второ 

място, твърди Харсин, емо-истината се отнася до стила на поведение 

(независимо от съдържанието на посланието), който е силно агресивен: 

възмущението, унижението, гневът, сплашването сами по себе си се 

възприемат като индикатори за истина, понеже, според аудиторията, са 

трудни за фалшифициране. Стилът е това, което изгражда доверието. 

Подобно политическо поведение конструира своя отговор – сбор от 

също толкова агресивни, крайни, ядосани граждани, които вземат 

решенията си въз основа на този емо-истинен политически стил.  

В по-късното си изследването върху инфодемията и токсичния 

мачизъм (Harsin, 2020) Харсин предлага феномените на постистината – 

фалшивите новини, бомбастичните слухове, измишльотините, 

конспирациите, отказът да се повярва на истината, агресивните прояви 

на мъжественост – да се нарекат политика на емо-истината. Авторът, 

изследовател на комуникациите и политиката, развива тезите си, 

следвайки представата на Фуко за „режим на истината“ и отбелязва, че 

ако постистината се отнася до разбиване и повторно аранжиране на 

определен апарат за институционално и популярно производство и 

поддържане на истината, то емо-истината се отнася до определен 

популярен отговор на кризата. Така Харсин дефинира емо-истината 

като особена форма агресивен мъжки пърформанс, целящ да събуди 
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доверие. Този пърформанс, разчитащ на съответния код за 

дешифриране от страна на аудиторията, води до легитимиране на един 

статут на съвременните популярни „разказвачи на истината“, който 

влиза в противоречие с гласа на експертите. 

Харсин обръща внимание на връзката между емо-истината и 

недоверието в институциите. На фона на постоянното дълбоко 

недоверие към почти всички социални институции, твърди той, 

политиците са принудени постоянно да правят пърформанси, чрез 

които да събуждат доверието на гражданите. Така като основен се 

откроява въпросът как хората вярват, на какво се доверяват днес. Един 

от възможните отговори дава изследването на медиите и въздействието 

им върху преценката за достоверност на аудиторията.  

В този план Харсин въвежда термина токсична мъжественост, 

предлагайки източниците на доверието в емоционалната, 

патриархално-мъжествено поднесена информация да се потърсят в 

популярното производство на истина и доверие от телевизионните 

реалити формати. Базирайки се на изводи, направени от изследователи 

като Анет Хил (Hill, 2007) и Бевърли Скегс и Хелън Ууд (Skeggs and 

Wood, 2012), той отбелязва, че аудиторията на телевизионните реалити 

формати е наясно, че представеното на екрана е различно от 

спонтанните взаимодействия във всекидневния живот. Повечето от 

зрителите са съгласни, че реалити форматите са донякъде нагласени, 

монтирани, че участниците играят роли пред камерата. Но все пак, 

публиката също така твърди, че има „автентични“ моменти – 

неподправени, истински, честни. Обикновено като такива се 

разпознават чисто емоционалните епизоди на крясъци, битки, плач, 

прегръдки, целувки и т.н. Тези моменти могат да бъдат прехвърлени 

към т.нар. политеймънт – културно-политически контекст, 
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характеризиращ се със симбиоза между политика и шоу, превръщането 

на политиците в звезди, с консуматорство, цинизъм.  

В тази връзка Харсин разглежда и патриархално-мъжествения 

лайфстайл, демонстриран в някои популярни реакции на Ковид-19 (в 

лицето на политици като Тръмп, Болсонаро, Орбан) и го описва като 

форма на агресивна, токсична мъжественост, която се чувства 

застрашена от всичко, свързано с приемащата, съчувстваща, грижовна 

женственост. Наред с това, този тип политически лайфстайл се свързва 

с физическа сила, липса на емоции, означаващи уязвимост, господство, 

контрол, насилие. Джейсън Харсин отбелязва, че изричането на 

„истината“ от тези политици често е свързано с пренебрегване на 

политическата коректност – те казват това, което им е на ума в 

момента. Аудиторията тълкува подобен тип говорене като честно, 

заслужаващо доверие и, следователно, истинно. Част от аурата на този 

политически лайфстайл се характеризира с прояви на ярост, сплашване, 

нечувствителност, насилие, тормоз, дебнене, обиди, презрение към 

диалога и изслушването. 

  

Патриархално-мъжественият лайфстайл в българския 

контекст 

Фокусът върху този тип патриархално-мъжествен лайфстайл 

може да послужи като инструмент за изследване на последствията от 

инфодемията: защо подобна форма на агресивно, мъжко, грубо, 

индивидуалистично представяне на истинни и фалшиви твърдения, 

може да въздейства толкова силно в период на криза. Критиката на 

токсичния патриархално-мъжествен лайфстайл може да се приеме като 

отправна точка за изследване на доверието в някои лидери на основата 
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на емоционалността на поведението и изказванията им, а не на 

резултата от действията им.  

Макар че по отношение на придържането към токсичен мачистки 

политически лайфстайл България не се различава от редица други 

държави, прави впечатление рязката смяна на съдържанието на 

посланията от двата периода (от строго придържане към ограничителни 

мерки към пълното им пренебрегване) на фона на еднаква агресивна 

реторика. В периода на извънредната ситуация тонът на политическия 

лайфстайл се задаваше основно от две фигури – ръководителят на 

Националния оперативен щаб ген. Венцислав Мутафчийски и 

премиерът Бойко Борисов. Мачисткото излъчване се оформяше от 

външния имидж на Мутафчийски (военна униформа), от сплашващите 

прогнози, пренебрежителното отношение към журналистите, 

откровените обиди към гражданите от страна на ръководителя на 

Националния оперативен щаб и на премиера Борисов. Прилагам 

няколко цитата, които получиха масово разпространение от медиите и 

социалните мрежи.  

Б. Борисов:  

„Някои тулупи спят до обЕд и после ми пишат постове и ми 

задават въпроси, нахалниците“ – за спрените брифинги на щаба. 

„Да не стане да използват хладилните камери не за месо, а за 

съхранение на трупове, или площадките, на които се пързалят деца, да 

станат морги“. 

„Като започнете да отчитате по 100 – 200 умрели българи, тогава 

ще си дадете сметка“. 

„Ем носят зараза, ем лъжат“ – за фалшивите декларации за 

преминаване през КПП-та. 

„Едва ли ще научим коя гад пусна коронавируса“. 
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В. Мутафчийски: 

„Тук не сме изпитали и частица от това, което ни предстои. Вече 

се говори как ще излизаме от нещата, а ние не сме почнали. Предстоят 

ни най-тежките времена." 

„Не, не излизате.“ 

„Друг е въпросът да отидете вие да се погрижите за 80-годишните 

си родители – това е като терорист-камикадзе“ – за преминаващите 

КПП-та.  

„Защо точно сега ли? Не мисля, че ми задавате този въпрос 

сериозно? Убеден съм, че не сте сериозен” – към журналист, в отговор 

на въпрос за затварянето на пазарите.  

„Очаквам да измрат много хора. Яко да измрат.“; „Докато мрат 

моите колеги, вие се занимавате с глупости и с едно моливче ми 

изчислявате глупости“ – към журналистката Миролюба Бенатова. 

Политическият лайфстайл пърформанс на този етап стъпва върху 

традиционната представа за криза, при която заплахата изисква силни 

лидери, които ще заемат агресивна позиция и с твърда ръка ще 

извоюват безопасността на гражданите. Пърформансът, който трябва да 

събуди доверието, се гради на представата, че вирусът е враг, срещу 

когото трябва да се води война с подходящите за случая военни 

униформи. Речта на лидерите е проста, всекидневна, изобилстваща от 

жаргонни изрази, обиди към несъгласните със строгите мерки, 

сарказъм към задаващите въпроси или директен отказ да се отговаря на 

въпроси от медиите. Лидерите, които излъчват посланията и задават 

правилата за поведение на гражданите в ситуацията на криза, следват 

нормите на патриархалната мъжественост в поведението си – агресия, 

безкомпромисност, грубост, отказ за обсъждане и отговаряне на 

въпроси.  
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Лайфстайлът на не-носенето на маска 

Отказът да се носи маска се превърна в широко разпространен 

признак на токсичен мачистки лайфстайл в репортажи от целия свят – 

тук българският премиер Бойко Борисов се нарежда до лидери като 

Джонсън, Путин, Болсонаро, Тръмп. В българския контекст Бойко 

Борисов или не носи маска при интервютата и обиколките из страната 

по време на пандемията, или носи маската неправилно (за което му 

прави забележка Ангела Меркел в Брюксел, по време на първата 

присъствена среща на европейските лидери). По този начин се постига 

омаловажаване на заплахата, породена от Ковид-19, и толериране на 

хората, които небрежно предават заразата, което от своя страна засилва 

вярата в конспирации и повишава риска за общественото здраве. 

Веднага след замяната на извънредната ситуация с извънредна 

епидемична обстановка, премиерът Борисов заяви: „Този, който е по-

страхлив, да си носи маската“.  

В този смисъл мачисткият лайфстайл се оказва опасен, тъй като 

представя загрижеността за здравето на другите като ненужно 

отклонение от всекидневния начин на изглеждане, но и като проява на 

слабост и страх. В традиционната патриархална култура изискванията 

към мъжествеността включват характеристики като доминация, 

агресия, склонност към поемане на риск и нарушаване на правилата. 

„Истинските“ мъже би следвало да реагират остро и защитно дори и 

при най-малките съмнения за проява на „женствени“ качества – 

съчувствие, загриженост, съпричастност. Кризата с пандемията в 

съчетание с недоверието в институциите изглежда, че провокират 

завръщане към патриархалните представи, засилвайки крайностите в 

този тип лайфстайл. Ако традиционната мъжественост означава сила, 
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здраве, бодрост, индивидуализъм и силна независимост, то носенето на 

маска може да се интерпретира като знак за слабост и болест – тоест, 

женствена и следователно, будеща презрение характеристика2. По този 

начин политиката се превръща в състезание, при което вместо да се 

търси решение на кризата с пандемията, се демонстрира доказване на 

мъжествеността, в което лидерите засвидетелстват пред гражданите 

здраве, емоционална твърдост, физическа сила. По тази логика се 

пренебрегват и експертите, които са на противоположното мнение – 

тъй като становището им подрива мъжествеността на политическите 

лидери. В българския контекст се наблюдава още една тенденция, 

която огледално отразява мачисткия политически лайфстайл – 

присъствието на експерти, които използват подобна стратегия в опит да 

привлекат и задържат вниманието на обществото. Пример за следване 

на подобен дискурс е специалистът по инфекциозни болести доц. 

Атанас Мангъров, чиито експертни тези се представят през призмата на 

смелостта, положителните аспекти на поемането на риск от заразяване 

и пренебрегването на предпазните средства срещу Ковид-19. 

Използвайки подобен агресивен, индивидуалистичен дискурс, 

Мангъров се превърна в звезда от популярен тип – не въз основа на 

експертната си позиция, а на факта, че лайфстайлът му се доближава до 

доминиращия, разпространяван от медиите тип.  

В допълнение, политиците, демонстриращи мачистки лайфстайл, 

често „редактират“ препоръките на експертите, като подчертават, че го 

правят, съобразявайки се с мнението на „народа“. Така например, на 20 

март 2020 г. здравният министър Ананиев отмени заповедта си за 

 
2 Д-р Роджър Кирби, експерт по мъжко здраве, отбелязва, че моделът на токсичните форми на мъжественост, 

които водят до агресивно поемане на риск, е причина мъжете да виждат болестите или другите здравословни 

проблеми като белег за слабост и женственост. Това е причина много мъже да избират риска и дискомфорта 

пред търсенето на медицинско решение. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/tre.709 
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носене на маски на обществени места след разговор с Бойко Борисов, а 

основният мотив беше недоволството срещу мярката в социалните 

мрежи. 

Политическият лайфстайл на токсична мъжественост съдържа, 

също така, елемент на надменност – ако болестта се интерпретира като 

слабост, а носенето на маска като проява на страх, то всяка грижа за 

другите би била знак за женственост, и в този смисъл, за слабост; 

докато поемането на риск се приема като положително състояние.3  

 

Патриархалната мъжественост като нюанс в популизма  

Ако инфодемията Ковид-19 вдъхва нова енергия и превръща в 

популярен медиен тренд политическия лайфстайл на патрархалната 

мъжественост, този тип пърформанс може да се постави в контекста на 

популизма. Някои изследователи твърдят, че макар популистките 

политици да имат разностранна идеология (може да са в ляво, в дясно 

или в центъра на политическия спектър), популизмът непременно идва 

с перформативен елемент: това, което обединява популистките 

политици, е стилът, шоуто, което представят пред избирателите – 

харизматичните популисти се нуждаят от тълпи и сцена, обикновено 

съчетани с ясен изказ, който всеки ще разбере (Alvares, 2016). В 

изследването на ефектите на Ковид-19 пандемията върху популизма, 

някои учени се фокусират върху връзката с негативните емоции. Ян-

 
3 Според някои становища, държавите с жени лидери (Нова Зеландия, Германия) се справят по-добре с 

пандемията, тъй като се доверяват и упълномощават да действат научни експерти, като наред с това 

подкрепят мерките за превенция. Доц. Кейт Ман, изследвайки как президента Тръмп се опитва да доминира 

над Ковид-19 в желанието си да изглежда мъжествен, твърди, че новият коронавирус представлява нов тип 

заплаха – това е криза, която изисква нов тип лидерство, различно от твърдата, агресивна позиция срещу 

заплахите за сигурността. Ако хиперболизираната мъжественост върви заедно с хипер его и неприемане на 

експертни съвети, раздразнителност, висока степен на риск, то жените лидери действат с различна стратегия, 

включваща демонстрация на съпричастност, състрадание, сътрудничество с експерти. 

https://www.washingtonpost.com/outlook/2020/10/07/trump-dominate-masculinity-covid/ 
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Вернер Мюлер отбелязва вредното влияние на реториката под формата 

на обиди и насаждане на отрицателни емоции (напр. използването на 

изрази като „китайски вирус“) и прогнозира, че популистите все повече 

ще се възползват от кризата, за да обявят за врагове и да обвинят 

маргинални групи – чужденците, мигрантите, малцинствата (Muller, 

2020). Ян Сова, анализирайки новите нюанси на популизма в контекста 

на пандемията, използва понятието „просмукваща се агресия“. Според 

него агресията и гневът вече присъстват в обществото като токсичен 

отпадък на един дълъг процес на натрупване (Sowa, 2020).  

Очевидно в популисткия дискурс (включващ не само речта, но и 

всички форми а изразяване, наред с лайфстайла) в контекста на 

инфодемията Ко-19 доминират мачистките елементи с акцент върху 

агресията, демонстрацията на сила, склонността към рискови действия, 

презрението към емпатията и към позициите на експертите, 

различаващи се от собствените възгледи на политиците. Ако голяма 

част от публиките идентифицират подобна агресивна, хиперболизирана 

мъжественост с възможно решение на кризата и изпитват доверие в 

политическите лидери, демонстриращи подобни елементи в 

поведението си, няма как тези процеси да не окажат влияние на 

общественото мнение и на гражданското общество. Популистките 

политики, основани на токсична патриархална мъжественост, 

повишават вярата във фалшиви новини и конспиративни теории, но 

наред с това разделят обществеността на две (напр. „за“ и „против“ 

маските), с което в крайна сметка обслужват собствените си 

политически интереси.  

Независимо от отправяните вербални послания, медиумът е 

поведението на политиците – патриархално-мъжествено, разпалващо 

негативни емоции. Лайфстайлът на политиците излъчва посланията – 
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първоначално с военни униформи, а по-късно демонстративно 

игнориращи правилата за предпазване. В този смисъл политическият 

лайфстайл формулира съобщения, които имат директно, понякога 

опасно въздействие върху здравето и живота на гражданите. Така 

посланията, предадени чрез лайфстайла, обслужват политически (често 

популистки) цели – а не здравни.  
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Силвия Петрова е доктор по обществено-комуникационни и 

информационни науки, главен асистент в Югозападния университет 

„Неофит Рилски“. Сред основните й публикации са монографията 

„Лайфстайл преса и женственост“ (2016), както и редица научни статии 

в областта на медиите и популярната култура, сред които 

„Постистината – новите очертания на медийната реалност“ (2018), „The 

Media Image of Refugees in the ‘Genre’ of Fake News“ (2018), „Вълшебни 

огледала с добавена реалност: естетическата игра със собственото 

тяло“ (2019), „Дигиталната ера на ефимерността: постобразните на 

Снапчат“ (2018), „Образи на екзотичното в популярната култура“ 

(2017) и др.  
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БНТ И БНР В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ: НОВИНИТЕ ПО 

ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ КОВИД-191 

Илиана Павлова 

 

BNT AND BNR IN SOCIAL NETWORKS: NEWS DURING THE 

COVID-19 PANDEMIC 

Iliana Pavlova 

 

Резюме: Статията представя резултатите от изследване на новините на БНТ и 

БНР в социалните мрежи в периода на обявеното извънредно положение в 

България във връзка с ограничаване на разпространението на Ковид-19 (13 март – 

13 май 2020 г.). Целта е не само да се проследи как двете обществени медии 

присъстват на различните социални платформи за медийна дейност, но и дали и 

как изграждат своите социални мрежи (включително на своите сайтове) и какъв 

дневен ред на новините задават в условията на криза. 

Ключови думи: БНТ, БНР, социални мрежи, COVID-19, извънредно положение 

 

Abstract: The article presents the results of a survey of BNT and BNR news on social 

networks during the state of emergency in Bulgaria in connection of COVID-19 

pandemic (March 13 to May 13, 2020). The aim is not only to explore how the both 

media are presented on the different social platforms for media activity, but also 

whether and how they build their social networks (including on their websites) and what 

news agenda they set in the conditions of crisis. 

Keywords: BNT, BNR, social networks, COVID-19, state of emergency 
 

Въведение 

Темата за новините на обществените БНТ и БНР в социалните мрежи е 

избрана по няколко  причини. 

На първо място, периодът на изследване обхваща времето от 13 март 

до 13 май 2020 г. – времето на извънредно положение в България, обявено 

във връзка с предприетите в страната мерки за ограничаване на 

разпространението на Ковид-19. Във време на кризи от такъв характер и 

мащаб нараства необходимостта от достоверна и навременна информация, 

повишават се и очакванията към журналистите, особено към тези от 

националните обществени медии. В условията на ограничаване на правото 

 
1 Статията е изготвена в рамките на научно-изследователския проект „Медийната система и журналистическата 

култура в България (Изследване в светлината на трите модела за отношенията медии – политика на Халин и 

Манчини)“, реализиран по договор между ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Фонд „Научни изследвания“ от 2019 

г.  
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на придвижване и на събирания, включително на политически демонстрации 

и политически живот като цяло, нараства ролята на медиите не само като 

посредник и тълкувател на събитията, но и като поле за критична 

публичност. Социалните медиаплатформи, от своя страна, са ключова 

инфраструктура за политически и публични дебати в условията на въведен 

ограничителен режим за социални контакти и наложена физическа 

дистанция. 

Друг мотив от съществено значение за избор на темата и периода на 

изследване е налагащата се тенденция за развитие на медиите в мрежова 

среда и превръщането на сайтовете им в платформи за публикуване на 

редакционно съдържание, но и за „платформена социалност“ и свързаност 

на различни мрежи. Изследването цели да отговори на въпроса дали 

националните БНТ и БНР създават и поддържат поле на критична 

публичност в мрежова среда (социални мрежи около сайтовете на медиите, 

както и на други социални платформи за медийна дейност – Фейсбук, 

Туитър).  

Не на последно място, цел на изследването е да се проследи как 

обществените БНТ и БНР присъстват в социалните мрежи и какъв дневен 

ред налагат на новините по време на извънредното положение в България. 

Използваният метод на изследване е контент анализ. Представянето на 

резултатите е в последователността: медийното съдържание в социалните 

мрежи през периода на извънредно положение в България в количествен 

аспект, както и по теми на публикациите; потребителските взаимодействия с 

редакционното съдържание в мрежите на различните платформи за медийна 

дейност се отчитат по категории: (1.) потребителски коментари, (2.) 

потребителски реакции (харесване или чрез емотикони и изразяване на 

емоции – любов, гняв, тъга, загриженост, изненада и др.), и (3.) споделяния в 

мрежите. 
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1. Сайтовете на БНТ и БНР и социалните мрежи 

На сайта на Българската национална телевизия (БНТ) bnt.bg се 

поддържа единствено възможност за изпращане на потребителско 

съдържание, което след преценка от редакцията би могло да бъде включено 

в дневния ред на медията в рубрика „Твоята новина“. В същия раздел обаче 

„Сподели с БНТ“ възможността за обратна връзка с потребителите не е 

активна (актуално към 24.09.2020 г.). 

Аналогично, на сайта на Българското национално радио (БНР) липсват 

възможности за социални взаимодействия. Медията разчита на споделянето 

на съдържанието на други платформи за медийна дейност. 

 

2. БНТ и БНР в социалните платформи за медийна дейност  

Присъствието на БНТ и БНР на социалните платформи за медийна 

дейност също е силно ограничено. 

• Българка национална телевизия (БНТ) 

Официалният профил на БНТ1 във Фейсбук @bnt.edno не е поддържан 

(https://www.facebook.com/bnt.edno). Липсват публикации за периода на 

извънредното положение в България.  

Емисиите на новините на БНТ1 са с уточнението: „Виж повече от „По 

света и у нас“ – новините на БНТ“ във Фейсбук на @novinite.bnt, като 

представянето на канала е с хаштаг #СподелямВажното (този профил ще 

бъде разгледан детайлно във връзка с новините на обществената медия – 

https://www.facebook.com/novinite.bnt/). 

Профилът „По света и у нас“ – новините на БНТ“ @BNT_NEWS в 

Туитър (https://www.twitter.com/bnt_news) е от април 2012 г., но не е активен. 

Последната публикация е от 20.05.2019 г. (по данни към 24.09.2020 г.) 

• Българско национално радио (БНР) 

Въпреки че официалният профил на БНР в Туитър @bnrbg 

(https://www.twitter.com/bnrbg) е със слоган „Слушайте ни вече и тук“, 

последната публикация в мрежата е от 2010 г. (по данни към 24.09.2020 г.). 
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Официалният Туитър профил на БНР – програма „Хоризонт“ @BNRHorizont 

e от 2018 г. (https://www.twitter.com/bnrhorizont), но и той не е поддържан. 

Последната публикация в мрежата е от 12.02.2020 г. – дейността на профила 

е преустановена непосредствено преди възникването на кризата с Ковид-19 

в България и месец преди обявяването на извънредното положение в 

страната (по данни към 24.09.2020 г.). 

Националното радио има официален профил във Фейсбук @bnradio. 

Публикационната дейност обаче за периода на извънредно положение в 

България е силно редуцирана. На практика от 26 март до 7 май 2020 г. 

официалният профил на БНР във Фейсбук не функционира, респективно – 

отчита се и нисък ръст на потребителски взаимодействия с редакционното 

съдържание в мрежата. Виж данните на Графика 1 и Графика 2. 

 

 

Графика 1. БНР във Фейсбук @bnradio – брой публикации за периода 

на извънредно положение в България (13.03.2020 – 13.05.2020 г.) 

 

Графика 2. БНР във Фейсбук @bnradio – брой коментари, споделяния, 

реакции (13.03.2020 – 13.05.2020 г.) 

44

7

4

3

4

1

3

55

3

0

3

4

00000000000000000000000000000000000000000

2

4

6

4

2

44

13-Mar 20-Mar 27-Mar 3-Apr 10-Apr 17-Apr 24-Apr 1-May 8-May

Б
р
о
й

 р
ед

ак
ц

и
о
н

н
и

 

п
у
б
л
и

к
ац

и
и

0

100

200

13-Mar 20-Mar 27-Mar 3-Apr 10-Apr 17-Apr 24-Apr 1-May 8-May

Коментари Споделяния Реакции



Сблъсък на парадигми: отвъд 

нормативната опозиция онлайн/офлайн 

Илиана Павлова. БНТ и БНР в социалните мрежи: 

новините по време на пандемията от Ковид-19 с. 127-

140 

 

 

 

Медиалог/ Medialog, бр. 8/2020 

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 
131 

 

Според информация от сайта на БНР акцентите от деня се представят 

на Фейсбук страницата БНР „Хоризонт“ – „Новините на БНР – програма 

Хоризонт“, @HorizontBNR (https://www.facebook.com/HorizontBNR). 

 

3. Новините на БНТ и БНР във Фейсбук 

• „По света и у нас“ – Новините на БНТ във Фейсбук, 

@novinite.bnt  

„По света и у нас“ – Новините на БНТ за двумесечния период на 

извънредно положение в България (13 март – 13 май 2020 г.) има общо 116 

публикации, коментарите от потребители са 830, споделянията на медийно 

съдържание са 1031, а реакциите от потребители на мрежата във Фейсбук – 

5004. Медията има прекъсвания в дейността си в мрежата, включително и за 

по-голям период от време – от 27. март до 6. април липсват публикации. 

Като цяло публикационната дейност е изключително ниска и нерегулярна. 

Практически каналът на Новините на БНТ не е надежден източник за 

осведомяване, особено във време на извънредно положение и наложена 

карантина в страната. 

 

 

Графика 3. Брой публикации в мрежата „По света и у нас“ – 

Новините на БНТ във Фейсбук, @novinite.bnt, за периода на извънредно 

положение в България (13.03.2020 – 13.05.2020 г.) 
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министри, както и излъчвания на живо на тези пресконференции, а също и 

разширени информации от тях – статистически данни за заболеваемостта и 

разпространението на вируса, предприети мерки от правителството, 

ограничаване на режима за придвижване и наложена карантина. От общия 

брой изследвани публикации в 8 се дава информация за разпространението 

на Ковид-19 по света, като за периода липсват други международни новини. 

Отправят се различни апели на известни българи „Да си останем вкъщи“. 

Медията отбелязва различни годишнини и празнични дати като 

Гергьовден и Деня на българската армия 6 май (7 публикации), Деня на 

Европа, 144 години от Априлското въстание, Световния ден на здравето, 100 

години от рождението на Валери Петров. Липсват обаче новини за редица 

други чествания и годишнини през периода. 

В дневния ред на Новините на БНТ в социалната мрежа присъстват 

също информации за катастрофи, избягал от карантина и заловен, 

повдигнато обвинение на певицата Лилана, задържане на Волен Сидеров. 

Общо 5 публикации са свързани с катастрофата и смъртта на журналиста 

Милен Цветков, а 2 публикации – с побоя над журналиста Слави Ангелов. 

Общо 16% от общия брой публикации за периода, са публикации 

посветени на любопитни и занимателни теми (мъж в Дубай иска разрешение 

да се движи между къщите на двете си съпруги; пандемията предсказана в 

комикс; сателитите на Мъск над България и др.), различни съвети (как да се 

предпазим от телефонни измами, как да дезинфекцираме автомобила си и 

др.), информация за отлагането на Евровизия 2020 и реакции, прогнозата за 

времето, автореклама. 
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Графика 4. Брой публикации по теми на новините, „По света и у нас“ 

– Новините на БНТ във Фейсбук, @novinite.bnt 

 

Графика 5. Брой взаимодействия с редакционното съдържание в 

мрежата във Фейсбук, „По света и у нас“ – Новините на БНТ @novinite.bnt  

 

8

14

8

12

10

4

3

13

3

1

2

16

2

10

2

5

3

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Съобщения за предстоящи брифинги и …

Данни за разпространението на Ковид-19 у нас

Ковид-19 по света

Информация за граници и възможности за …

Живот под карантина, доброволчество, дарения

Училище и учебен процес

Апели на известни българи "Да си останем …

Чествания и празнични дати

Земетресение в Пловдивско

Воден режим в Перник

Търговия и финанси

Закон и ред

Отлагане на "Евровизия"-2020 и реакции

Любопитно 

Съвети

Прогноза за времето

Автореклама

0

100

200

300

400

500

600

13/Mar 20/Mar 27/Mar 3/Apr 10/Apr 17/Apr 24/Apr 1/May 8/May

Коментари Споделяния Реакции



Сблъсък на парадигми: отвъд 

нормативната опозиция онлайн/офлайн 

Илиана Павлова. БНТ и БНР в социалните мрежи: 

новините по време на пандемията от Ковид-19 с. 127-

140 

 

 

 

Медиалог/ Medialog, бр. 8/2020 

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 
134 

 

Графика 6. Потребителски реакции по теми на новините, „По света и у 

нас“ – Новините на БНТ във Фейсбук, @novinite.bnt 

 

• „Новините на БНР – програма Хоризонт“ във Фейсбук, 

@HorizontBNR 

Общо за периода „Новините на БНР – програма Хоризонт“ има 160 

публикации в социалната мрежа @HorizontBNR във Фейсбук. Коментарите 

на потребителите са 389, споделянията на медийно съдържание – 1299, а 

реакциите на потребители са общо 2669. Публикационната дейност за 

периода е изключително ниска, като се открояват дни с нулева 

публикационна дейност. На практика обещаното на сайта на медията, че 

акцентите от деня ще се представят на Фейсбук страницата БНР 

„Хоризонт“ @HorizontBNR – „Новините на БНР – програма Хоризонт“, не 

се спазва.  
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Графика 7. Брой публикации в мрежата БНР „Хоризонт“ – Новините 

на БНР програма „Хоризонт“ във Фейсбук 

 

В тематичен аспект преобладават съобщения за предстоящи 

пресконференции и излъчвания на живо на пресконференции на 

Националния оперативен щаб (НОЩ), министър-председателя и ресорни 

министри – общо 33 публикации в мрежата. Забелязва се обаче 

нерегулярност в преките излъчвания, доколкото брифингите за ежедневни, а 

в отделни случаи и по няколко на ден. 

За разлика от „По света и у нас“ – Новините на БНТ във Фейсбук, 

@novinite.bnt, „Новините на БНР – програма Хоризонт“ включват в 

дневния си ред различни мнения, анализи и прогнози (18 публикации) и 

представят по-широк кръг от теми.  

В тематичната група „Закон и ред“ се обособяват публикации, 

свързани с повдигнато обвинение на певицата Лилана, побой над 

журналиста Слави Ангелов, повдигнато обвинение на председателя на 

фармацевтичния съюз Асена Стоименова заради интервюта по БНР и БНТ; 

информация, че причинилият смъртта на журналиста Милен Цветков 

Кристиян Николов няма да обжалва ареста си. 

В дневния ред на новините на БНР в мрежата са включени и теми, 

свързани с чествания и годишнини (144 години от Априлското въстание, 

Великден), култура (изпълнения на Андрея Бочели, читатели и писатели по 

време на карантина и др.), полезни съвети (какво трябва да знаят 
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бременните, сънят и хранителните навици, дезинфектант или козметичен 

продукт), любопитно и интересно (питка с мед срещу чумата, какви маски 

носят световните лидери, как се забавляват хората по света). 

 

 

Графика 8. Брой публикации по теми на новините БНР „Хоризонт“ – 

Новините на БНР програма „Хоризонт“ във Фейсбук 

 

 

Графика 9. БНР „Хоризонт“ – Новините на БНР програма „Хоризонт“ 

– потребителски взаимодействия с редакционното съдържание в мрежата  
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Графика 10. Потребителски реакции по темите на новините в мрежата 

във Фейсбук, БНР „Хоризонт“ – Новините на БНР програма „Хоризонт“ 

 

Изводи и обобщения: 

1. Сайтовете на БНТ и БНР не предлагат възможности за изграждане 

и поддържане на социални мрежи около редакционното съдържание и 

водещите теми на деня, липсват форуми за коментари и възможности за 

обратна връзка с потребителите. 

2. Двете обществени медии не използват активно социалните 

платформи за медийна дейност. Във Фейсбук представянето на новините и 

взаимодействията с потребителите през периода на извънредно положение в 

България са изключително ограничени. Отчита се нерегулярност на 

публикациите и периоди с нулева медийна дейност. 
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3. Забелязва се определена инцидентност в публикационната дейност 

на БНТ и БНР и липса на комуникационна инициатива. Съдържанието от 

сайтовете на националните медии се споделя в мрежите им във Фейсбук без 

да се комуникира и без да се инициира диалог с потребителите. Социалните 

платформи за медийна дейност не се използват с цел създаване на критична 

публичност и диалогичност, особено необходими в условията на извънредно 

положение в България и наложен режим за физическа дистанция. 

4. Новините на националните обществени медии са силно 

ограничени тематично и не покриват „важното от деня“, въпреки че, 

например, при БНТ1 представянето на новините е с уточнение: „Виж повече 

от „По света и у нас“ – новините на БНТ“ @novinite.bnt, а каналът е с 

хаштаг #СподелямВажното. 

5. Националните обществени медии превръщат профилите си във 

Фейсбук в канали за връзка към сайтовете си и с преки излъчвания на 

пресконференциите на Националния оперативен щаб (НОЩ), министър-

председателя и отделните министри; профилите на двете медии във Фейсбук 

са по-скоро алтернатива на телевизионния канал или радио ефира по 

отношение на преките излъчвания. Същевременно обаче тези излъчвания на 

живо в каналите на медиите във Фейсбук се отличават със сериозна 

нерегулярност. 

6. Най-много потребителски реакции, споделяния и коментари в 

профилите на двете медии във Фейсбук събира медийно съдържание, 

свързано с чествания и годишнини, с любопитна и забавна информация. 

 

Заключение 

Съвременните технологични възможности и цялостната 

комуникационна среда благоприятстват създаването и поддържането на 

социални мрежи на различни платформи за медийна дейност. Една от 

ключовите насоки за постигането на оптимални комуникационни цели обаче 

е в синхронизацията на комуникационните канали и медийната дейност в 

различните социални мрежи, с регулярност на комуникационните 
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взаимодействия с потребителите и с активност, съответстваща на 

потребността от информация. В най-пълна степен това важи за 

обществените медии, определящи дневния ред на новините във време на 

извънредно положение в страната и наложена физическа дистанция. 

Културата на споделянето и участието (participatory culture) има важна 

роля в съвременната журналистическа дейност. Степента й на развитие се 

определя от различни фактори (технологични, културни, политически, 

социални) и варира съобразно различните държави и медийни системи, 

както показват и резултатите от международен сравнителен анализ за 

ангажираността на потребителите на онлайн новини, предоставяни от 

новинарските уебсайтове и от социалните медии (Kalogeropoulos et al. 2017). 

Изхождайки от резултатите на направеното проучване на социалните мрежи 

на БНТ и БНР по време на извънредното положение в страната и кризата с 

Ковид-19 обаче, може да се добави, че за потребителската ангажираност с 

новинарско съдържание определяща е и готовността на самите медии за 

взаимодействие с потребителите. Вероятно бъдещи по-задълбочени 

изследвания биха дали повече яснота около причините за тази слаба 

активност на националните медии в социалните мрежи, а и биха били с 

принос при характеризирането на българския медиен модел. 
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НОВА МЕДИЙНА ИКОНОМИКА: СТАРИ И НОВИ 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД МЕДИЙНИЯ БИЗНЕС 

Петранка Филева, Бисер Златанов 

 

NEW MEDIA ECONOMICS - OLD AND NEW CHALLENGES IN 

THE MEDIA BUSINESS 

Petranka Fileva, Biser Zlatanov 

 

Резюме: Подривната среда разрушава съществуващи и създава нови стойностни 

мрежи, но да се говори за нова или стара медийна икономика е дискусионен 

въпрос. В настоящата статия обръщаме внимание на три ключови тенденции, 

които оформят поведението на участниците в медийния отрасъл: (1) 

персонализиране и контекстуализация,(2) фрагментиране, (3) партньорства и 

дигитализация. Анализът на тези тенденции е извършен през призмата на 

необходимостта от изграждане на ново стойностно предложение от страна на 

традиционните бизнеси. Обсъжда се как иновативните медийни компании 

решават този въпрос и как бизнесите, разчитащи на традиционните стойностни 

мрежи, могат да потърсят решение на предизвикателствата. 

Ключови думи: медийна икономика, нови медии, стойностни мрежи, 

партньорства, стойностно предложение 

 

Abstract: Disruptive media environment applies the creative destruction forces creating 

new value networks and destroying the incumbent. To write about the new or the old 

media economics is a speculative idea. In this paper we stick to three key changes or 

tendencies that impact the behaviour of the media companies: (1) personalization and 

contextualization, (2) fragmentation, (3) partnership and digitalization. We recognize 

the need of the elaboration of new value proposition from the traditional media. 

Keywords: media economics, new media, value networks, partnerships, value 

proposition 
 

Дефинираме медийната икономика като „интердисциплинарно 

изследователско поле, което съчетава икономическия подход с критична 

оценка на резултата от прилагането му от гледна точка на политика, култура 

и социални взаимоотношения” (Филева, 2017:17), т.е. между медийния 

бизнес и публичността. Подобен обхват на дисциплината очертава водещият 

изследовател Роберт Пикард в публикация от 2006 г. (Picard, 2006: 28-30). 

Той дефинира медийната икономика като съставена от три школи: 

теоретична, емпирична и критична. Теоретичната школа изследва как 

икономическите теории могат да бъдат приложени към медиите, за да се 

обяснят или да се оптимизират изборите, които правят медийните фирми 
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или ангажираните с регулация институции. Приложната школа търси да 

открие как евентуални промени в икономиката и в поведението на 

потребителя влияе върху медиите, за да помогне на бизнеса да се подготви. 

Критичната школа включва икономически, политически, социални и 

културни фактори и ограничения и информира публичната политика за това 

как да реагира на всякакви отрицателни крайни резултати от 

взаимодействието между тези фактори.  

 

Нова или стара медийна иконимика? 

В този текст се изкушаваме да говорим за нова медийна икономика и 

да търсим стари и нови предизвикателства пред бизнеса и публичността. 

Може ли обаче да говорим за нова медийна икономика, след като от 

теоретична и концептуална гледна точка в икономическите подходи няма 

нещо особено ново. Както за традиционните, така и за новите медии 

анализите стъпват върху класическата икономическа теория и върху 

концепции от новата институционална икономика. Независимо дали 

медиите са традиционни или дигитални, предизвикателствата за бизнеса и за 

публичността се откриват в пазарните предпоставки за комерсиализация на 

предлагането и за концентрация на собствеността. На практика интернет 

променя много малко от специфичните за медиите икономически 

характеристики. Икономическите сили не са променени и не могат да бъдат 

променени под влияние на технологиите. 

Не се променя например фактът, че медийните продукти са 

едновременно културни и стопански продукти с висок риск за 

инвеститорите, че са от типа публично благо с невраждебна консумация, че 

огромният превес на постоянните разходи над променливите носи големи 

икономии от мащаба, че освободените от национални граници процеси 

стимулират експанзия, конвергенция, концентрация в глобален мащаб. Не са 

много по-различни и поражданите от всичко това предизвикателства пред 

опазването на медиите като фактор в демократичните процеси. 
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Можем все пак убедено да твърдим, че новите технологии променят 

структурата на пазарите и предизвикват рано или късно нови режими на 

регулация. Или че ефектът на снежната топка в интернет може да даде 

големи шансове на малките нишови продукти пред големите печеливши 

блокбастъри. Или че дигиталното производство позволява пакетиране, 

агрегиране и кросмедийно предлагане и т.н. в полза на по-ясно 

сегментираните потребности на аудиторията. 

Следователно, въпреки съмненията в нуждата от дефиниране на нова 

медийна икономика, можем да открием достатъчно нови предизвикателства 

пред медийния бизнес и публичността. За по-добър ред на аргументацията 

ни можем да използваме дефинираните от Пикард школи: теоретична, 

емпирична и критична. 

Ако започнем с теоретичната школа ще припомним, че 

икономическата теория се занимава предимно с оскъдността на ресурсите. В 

стария медиен свят оскъдността се отнасяше главно до съдържанието и то се 

купуваше и продаваше на добри цени. В новия медиен свят оскъдността е 

при времето и вниманието на аудиторията, защото предлагането на 

съдържание е много и върху много платформи. За да спечелиш вниманието 

ѝ, е необходимо да познаваш индивидите сред общата маса. Така че 

всъщност оскъдният ресурс за медиите е наличието на достатъчно 

(потребителски) данни и развитието на ноу-хау за обработката им. Две 

страни на един медал. 

На второ място, икономическата теория се занимава с търсене и 

предлагане. Ако десетилетия наред търсенето движеше цената на медийните 

продукти нагоре, в новата комуникационна среда предлагането на медийно 

съдържание силно надвишава търсенето и изборът на конкурентни 

стратегии е сериозно предизвикателство за участниците във все по-сложно 

преплитащите се пазари. 

Емпиричната школа също може да ни подскаже къде да търсим нови 

предизвикателства. Потребителите сами създават съдържание, те често се 

явяват в ролята на инвеститори, когато се включват например в модел на 
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финансиране от тълпата. В необятния свят на безплатното в интернет те 

биха платили само за нещо, което приемат като сериозна „добавка за 

потребителя“1. По-нататъшен анализ на средата ще ни доведе и до въпроса 

за сигурността на новините и на създаваното медийно съдържание. То е под 

значителен риск в новата интернет среда на социални мрежи, агрегатори и 

стрийминг услуги. И ако в първите години на големите технологични 

промени проблемите се въртяха между платеното и безплатното в интернет, 

сега проблемът е в изобилието на непроверена информация и в битките за 

защита на интелектуалната собственост. Към това може да добавим и 

засилената регулация – фирмите за цифрови технологии и платформи бързо 

губят милиарди долари от загуби по дела за злоупотреба с господстващо 

положение, злоупотреба с лични данни, нарушени авторски права. Много 

страни обмислят данъци върху доставчици на интернет услуги, фирми за 

търсене и агрегатори, за да компенсират създателите на съдържание, чиито 

продукти правят интернет бизнеса функционален. 

Критичната школа може да ни даде повод да търсим новите 

предизвикателства в трудното финансиране на качествена журналистика, 

независимо от това върху каква платформа се поднасят. Моделът на 

финансиране с реклами е подкопан от факта, че рекламодателите 

предпочитат нови разнообразни интернет форми на достъп до 

потенциалните си потребители. В такива променени условия създателите на 

новини се опитват да намерят работещи бизнес модели и използват 

разнообразни модели на приходи. Мнозина се борят дори да направят 

устойчиви новинарските дейности с нестопанска цел. Малко са тези, които 

могат да накарат платените стени или стратегиите за заплащане на статия да 

работят ефективно. Особено тежки са случаите, когато пазарното 

финансиране се замества от държавно, или от финансиране с цел 

политическо влияние. 

 

 
1 Добавка за потребителя (Consumer Surplus) се дефинира в микроикономическия анализ като разликата между 

цената, която потребителят плаща и цената, която е готов да плати. 
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Стари и нови предизвикателства пред медийния бизнес в 

променена среда 

Важно предизвикателство пред медиите е състоянието на икономиката. 

Заради зависимостта си от рекламните приходи медийният отрасъл реагира 

най-бързо на икономически сътресения. С други думи, от гледна точка на 

икономическата среда, новите предизвикателства могат да се търсят в 

характера на цикличните кризи в глобализирания свят 2 , както и в 

разместването на (геостратегически) пластове. Със сигурност при по-

подробен анализ на това влияние може да се търси въздействието на 

глобалните здравни пандемии върху дигиталното общуване и върху успеха 

или неуспеха на традиционните и новите медии. 

Много по-важна все пак е промяната в технологиите, предизвикала 

съответно промяна в начина на потребление на новини и друго медийно 

съдържание. Говорим за разпадане, разрушение, дезинтеграция на средата, в 

която функционират медиите. Използваме термина подривност (disruption), 

което на практика означава, че наблюдаваме адаптирането на медиите към 

една рушаща се и друга нововъзникваща среда. Това дезинтегриране и 

дивергенция (разчленяване, разнообразяване на медиите) е променило 

бизнес моделите поради бързата поява на нови технологии, на социални 

медии, на автоматизация на процеси или на иновации по отношение на 

продукти и услуги. Подривните технологии и по-специално подривните 

иновации са довели до създаване на нови стойностни мрежи и развиване на 

нови пазари (Christensen &Raynor, 2003:33-34), които предизвикват замяна 

на старите пазари и унищожаване на традиционните бизнеси. 

Определено дигитализирането и динамичното развитие на новите 

технологии е основният фактор за настъпилите разтърсващи промени в 

 
2 Доколко спадът е цикличен е спекулативен въпрос, тъй като събитие от типа „черен лебед“ (ако използваме 

популярното наименование на еднократни, неподдаващи се на прогноза явления), каквато е коронавирусната 

пандемия, трудно се свързва с обяснението за икономическата цикличност. Същевременно, през последните две 

години имаше данни за значителни колебания в икономическото развитие на водещите икономики, с изключение 

на Китай. При Китай се забелязва забавяне на икономическия ръст. Доколко събитията, на които сме свидетели 

имат отношение към забавяне и блокиране на икономическия подем на Китай, а и на отделни региони в Азия, е 

друга отправна точка на анализ.  
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обкръжението на медийните компании. За 2019 г. се предвиждаше, че 50% 

от всички разходи в медиите ще са свързани с дигитализиране и това е ясен 

индикатор, че дигитализацията е най-важната сфера на иновации, която 

засяга медийната индустрия. За да са в крак с иновациите и за да намалят 

несигурността в заобикалящата среда, компаниите често се съюзяват или се 

сливат и придобиват други компании, които могат да улеснят процеса на 

адаптиране. В такива случаи директните конкуренти приемат 

предизвикателството и също прибягват до съюзи и сливания и придобивания 

с цел защита срещу консолидирането на конкуренцията. 

Вълните на сливанията и придобиванията при медиите през 80-те и 90-

те години са пример за това. Отпадането на антитръстови мерки в 

законодателството и страхът от недостиг на медийни съдържания води до 

първата вълна от сливания и придобивания в медийния отрасъл. Най-напред 

интересът е към производителите на съдържания (музикални, звукозаписни 

и филмови студия, продуцентски къщи). Втората вълна е свързана с 

придобиванията на дистрибуционни мрежи – телевизионни и радио мрежи, 

кабелни оператори. 

Търсенето на съюзници е валидно както за традиционните медии, така 

и за новите медии, но при двете осъществява различни цели (Liu&Chan-

Olmsted, 2003). При традиционните още от зачеването на метафората за 

„новата икономика” и последвалият дотком балон (периодът на 90-те до 

2002 г.) търсенето на съюзници е свързано с недостига на „ново” знание за 

възможностите на дигиталната среда. При новите медии търсенето на 

съюзници е ориентирано към разширяване на техните мрежи от партньори, 

патентни права и увеличаване на точките за достъп до потребителски данни 

(така „Фейсбук” придоби „Уатс ап” за 19 млрд., „Гугъл” организира 

консорциум около „Андроид” и придоби „Моторола”). 

Настъпват промени в структурата на медийните пазари, не в 

„природата” на медийния продукт или в произхода на икономическите сили. 

Медийният пазар все още е с дуална структура – рекламодатели и 

аудитория, но промените настъпват в различни посоки. Променя се 
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поведението на потребителите, оползотворяват се ефекти от 

взаимозависимостите в потреблението3 и това съдейства за налагането на 

конкурентни преимущества или извличане на монополни ренти.  

Интернет и дигиталните технологии дават възможност за 

разпространение на явлението „убий посредника” – заобикаляне на 

междинни звена във веригата за дистрибуция (например търговци на едро и 

дребно в книгоиздаването), при което производителят на съдържание 

продава директно на крайния клиент. Този процес се наблюдава почти 

навсякъде – от музикалния бизнес и стрийминг услугите, до издателския 

бизнес. 

Интернет и дигитализацията не променят съществено икономическите 

характеристики на медийния продукт, но изменят географията на медийния 

отрасъл – разширяват границите му. Всичко това се корени в промяната в 

стойностните мрежи, т.е. мрежите, които създават стойност в медийния и 

около медийния отрасъл – телекомуникации, обработка на данни. В 

преплели се отрасли на медийната конвергенция участниците (компании) в 

тези мрежи са заети в добива на (потребителски) данни, обработката (на 

данни), проектирането и създаването на съдържания, преноса на данни и на 

съдържания. 

 

Предефиниране на стойностното предложение 

Подривните процеси на медийния пазар протичат с различен интезитет 

и с различно въздействие върху медиите – от една страна са медиите с 

традиционни бизнес модели, от друга страна са тези с иновативни бизнес 

модели. За удобство тук ще ги разделим на пазари на традиционни и на нови 

 
3 До 70-те години на миналия век мрежовите ефекти са познати като взаимозависимости в потреблението. Те 

отразяват обстоятелството, че удовлетворението от потреблението на един продукт може да е функция на броя от 

неговите потребители (преки мрежови ефекти) или зависимо от потреблението на друг продукт (косвени мрежови 

ефекти). Ефектът от включването в социалните мрежи „Фейсбук” и „Линкдин” е пример за пряк мрежови ефект; 

увеличените продажби на медийни съдържания посредством стрийминг платформи като „Нетфликс”, „Пандора” е 

пример за косвен мрежови ефект. Във втория случай качеството на алгоритмите, които използват стрийминг 

платформите води до увеличено удовлетворение от качеството на съдържанието (видео или музика), което 

потребителите им консумират. 
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медии. Отчетливата разлика между традиционните и новите медии в тази 

класификация е в потребностите, които удовлетворяват. Ако традиционните 

медии предлагат хартиени и/или дигитални копия на своето съдържание и 

не променят качествено същността на стойностното си предложение 

(независимо дали предлагат съдържанието посредством дигитални средства 

или не), то новите медии удовлетворяват друго ниво на потребности и то по 

различен начин. 

Традиционните медии разчитат на обичайните източници на приходи – 

реклама, абонамент (за хартиено копие/ дигитално копие), продажби на 

хартиено копие или дигитално копие. На пазара на традиционни медии 

интензивността на конкуренцията е относително висока, потребителите 

мигрират, бариерите за влизане са относително ниски и се наблюдава ниска 

доходност. 

На пазара на новите медии основната бариера за влизане е свързана със 

знанието за потребителя – достъпът до данни за потребителите. Обработката 

и управлението на потребителски данни тук са ключови и са свързани с 

ролята на мрежовите ефекти и развитието на изкуствен интелект и машинно 

обучение. Доходността на този пазар е висока, а конкуренцията е 

относително ниска, като мрежовите ефекти създават или предразполагат 

извличането на монополни ренти. 

Някои от новите медии използват същите източници на приходи, 

каквито използват и традиционните, други пък имат диверсифицирани 

модели на приходите (например „Линкдин”). Сред новите медии ще 

поставим всички участници от абревиатурата FANG – „Фейсбук”, „Амазон”, 

„Нетфликс” и „Гугъл”. Това е съвсем малка част, към която може да се 

добави „Комкаст”, „А1”, „Върджин”, „Виваком”, а също и по-малки, но 

иновативни като „Епагогикс”, „Кометрик” и редица други. 

Съществената разлика между новите и традиционните медии е в 

стойностното предложение за потребителите – за аудитория и за 

рекламодатели.  



Сблъсък на парадигми: отвъд 

нормативната опозиция онлайн/офлайн 

Петранка Филева, Бисер Златанов. Нова медийна 

икономика: стари и нови предизвикателства пред 

медийния бизнес с. 141-163 

 

 

 

Медиалог/ Medialog, бр. 8/2020 

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

149 

Както и преди появата на интернет и навлизането на дигиталните 

технологии, стойностното предложение може да бъде разположено в три 

направления (опорни точки). Ако използваме модела на Трийси и Виерсма 

(Treacy&Wiersema, 1995:52-57), те са: оперативна ефикасност, 

превъзходство на продукта и знание за потребителя. 

Оперативната ефикасност е свързана с пласментната политика, с 

упражняване на договорната сила по отношение на доставчиците, с 

реализиране на икономии и синергични ефекти. Постигането на 

преимущество чрез оперативна ефикасност се преследва обикновено от 

компании, предлагащи стандартизирани продукти за широк кръг 

потребители. Обикновено примери за такива са веригите за хранителни 

стоки. Част от примерите за това е политиката на „Уолмарт”, „Лидл”, 

„Карфур”, които са усъвършенствали своята пласментна политика, 

предлагайки продукти на възможно най-ниски цени. В медийния отрасъл 

примерите за ефективно управление и контрол на веригата за създаване и 

разпространение на медийни съдържания са както конгломерати от ранга на 

„Дисни”, „Нюз корпорейшън”, така и телекомуникационни и телевизионни 

оператори като „Комкаст”, „Върджин”, „А1”. Прибавяйки към тях 

иновативни медии като „Фейсбук”, „Гугъл” и „Нетфликс”, следва да се 

добави и добиването (генерирането) на потребителски данни. 

Контролът върху цената на суровината и върху различни звена от 

веригата за производство и доставка стимулира и други стратегически 

решения. Когато компанията счете за целесъобразно и когато може да си 

осигури предимство чрез по-ниски разходи, тя може да произвежда или да 

възложи на други компании-подизпълнители производството на стоки под 

името на притежавана от нея марка. 

Компаниите, използващи единствено този подход за утвърждаване на 

пазара, оперират в отрасли, за които иновациите в нови продукти или услуги 

не са основен източник на преимущества. 

Превъзходството на продукта е вторият подход, свързан с дизайна, 

марковото име, качествата, гаранциите на продукта. Превъзходството на 
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продукта е подходящо, когато компанията е иновативна и е способна да 

наложи конкурентно преимущество чрез качествата на стоките и услугите, 

които предлага. За да поддържа конкурентно преимущество, необходимо е 

компанията непрекъснато да усъвършенства продукта и да го наложи като 

уникален в очите на потребителите. Високотехнологичните компании като 

„Епъл”, „Гугъл”, SAP, Cisco използват тази стратегия. Обикновено това 

изисква използването на нови технологии, знание и компетентост по 

отношение на производствените процеси, с което другите компании не 

разполагат. 

Знанието (централността) за клиента е свързано със 

съсредоточаване на всички дейности и усилия към познаване на неговите 

разнородни вкусове и желания, излизащи извън стоките и услугите, които 

компанията предлага. Целта е компанията да се свърже с преживяванията на 

клиента и да се сближи с него, а осъществяването на сделката (продажбата) 

е вторичен резултат от това. Важна е асоциативната връзка, с която клиентът 

ще запомни компанията – тя трябва да е свързана с положителните 

преживявания и усещането за по-тясна връзка, а не със самия акт на 

покупката на стоката или услугата. По тази причина познаването в най-

големи подробности на потребностите на клиента, неговите интереси и дори 

прищевки, е от особена важност. „Фейсбук”, „Амазон”, „Нетфликс”, 

„Линкдин” са сред водещите примери за компанни, изградили 

конкурентното си преимущество на основата на знанието за клиента.  

Познаването на клиентите и разнородните им потребности, 

включително прогнозиране на техните вкусове и реакции, е във 

възможностите единствено на компании, които разполагат с достатъчно 

потребителски данни. Съответно, тези компании имат необходимата 

вътрешнофирмена инфраструструктура, култура и ноу-хау да обработят тези 

данни. „Обучаването” на алгоритмите, използвани за анализ на 

потребителски данни, предполагат достатъчно богата база от данни, която се 

осъвременява непрекъснато. Същевременно традиционният модел на 

създаване на медийния продукт предполага медиите да разполагат и да 
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разпространяват значителни количества данни, но без да задържат 

достатъчно данни за потреблението и поведението на своите клиенти. 

Проблемът с достъпа и обработката на потребителски данни е 

очевиден при традиционните медии от сектори като телевизия, радио, печат, 

но не подминава и други, които сме свикнали да определяме като „нови”. 

Въпросът с настройката на компанията спрямо „обучаването” в системи за 

анализ на данни и алгоритъм за обработка на данни ясно проличава при 

„Туитър”. Дълго време социалната мрежа приоритизираше съдържание 

според семпъл алгоритъм, при който потребителите ѝ получаваха 

информация в зависимост от това кого следват в (обратен) хронологичен 

ред. Под натиска на първичното публично предлагане, особено след дебюта 

си на борсата и критики към ефективността на компанията и нейния 

алгоритъм, през 2014 г. „Туитър” въвежда своите „препоръки” – 

пренастройва алгоритъма си така, че е близък до „Едж ранк” – бившият 

алгоритъм на „Фейсбук”. Впоследствие към алгоритъма се добавят 

подбрани туитове (2015 г.), запазване на хронологията на съобщенията (2016 

г.), релевантност и близост (от гледна точка на мрежата – 2017 г.), 

възможности за избор между „последни туитове и топ туитове” (2018 г.), 

въвеждат се „Topics” – водещите теми, които потребителите на „Туитър” 

споделят (2019 г.). Усилията на платформата за социални мрежи и 

микроблог услуги ѝ дават възможност да позиционира наново, по подходящ 

начин, стойностното си предложение за потребителите. 

Предефинирането на стойностното предложение от страна на медиите 

е основно предизвикателство, което в контекста на дигиталната среда и 

икономиката на знанието придобива качествено нови измерения. 

 

Съобразяване с предизвикателствата и възможностите 

Три ключови тенденции могат да бъдат откроени и систематизирани с 

оглед предизвикателствата (за голяма част от медии) и възможностите (за 

малка част от медиите), които предлага дигиталната среда: 

1. Персонализиране и контекстуализация 
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2. Фрагментиране на потребителски пазари и на съдържание 

3. Партньорства и дигитализация 

Как се съотнасят предефинирането на стойностното предложение за 

потребителите спрямо откроените три ключови тенденции? 

- Персонализирането и контекстуализацията могат да бъдат 

разгледани по повод рекламния пазар и аудиторията. 

Персонализирането на стойностното предложение се очертава в 

рекламата и води до интегриране на препоръката като важен елемент на 

съвременния комуникационен маркетингов микс. Все повече съвременни 

изследвания, сред които ежегодните анализи на „Нилсен”, демонстрират, че 

препоръките (от близки и приятели – на първо място, от рецензии на други 

потребители за продуктите, публикувани онлайн – на второ място) са 

приемани с най-висока степен на доверие4. 

Персонализирането на рекламата е свързано с въпроса за 

релевантостта на предложението. Потребителите са склонни да се 

заинтригуват от рекламно предложение или оферта, когато тя отговаря на 

техните търсения, интереси или в най-общия случай, на конкретни нужди в 

момента. Съответно рекламите, които нямат общо с нуждите им в момента, 

се считат за досадни и доверието към такава платена реклама е по-ниско. 

Персонализирането в медиите върви и в друга посока – 

ценообразуването. Търговете са основен от инструмент за персонализирано 

ценообразуване. В медиите изключително експлоатирано е видоизменение 

на т.нар. търг на Викри 5 . Търгът на Викри е едно от изключително 

интересните приложения на теория на игрите, което предефинира 

стратегиите при търговете с тайно наддаване. Известен е и като търг на 

 
4 Според „Глобално проучване на доверието в рекламата“, направено от „Нилсен” през 2011 г., 92% се доверяват 

на препоръка от хора, които познават, 70% се доверяват на мнения, споделени в интернет, 47% се доверяват на 

реклами по телевизията и само 28% на реклама в мобилни устройства (Nielsen, 2011). В годините се наблюдават 

промени, като към 2015 г. тези данни са почти същите за Европа, но не и за другите региони, определени от 

изследването като Северна Америка, Латинска Америка, Азия и Тихоокеанския регион, Африка и Средния изток  

(Nielsen, 2015). 
5 По името на неговия създател Уилям Викри – една от водещите фигури в теория на търговете, дял от теория на 

игрите. 
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втората цена – при него наддаването е възходящо и търгът бива спечелен от 

предложилия най-висока цена. Особеност на този търг е, че победителят 

заплаща сумата, предложена от класирания след него (на второ място) – т.е. 

втората най-висока цена. 

Търгът на Викри решава един важен въпрос в търговете – всеки от 

участниците в търга участва „открито” (truthfully), като предлага цената, 

която смята, че заслужава съответният актив (продукт/ресурс). Обичайно е 

при търговете и при осъществяването на сделките продавачът да иска 

възможно най-благоприятната (висока) цена за продукта, а купувачът да 

предлага възможно най-благоприятната (ниска) цена, за да се сдобие с него. 

Съответно участниците или потенциалните купувачи в обичайните търгове 

(на първата цена) са мотивирани да предлагат стойност, която е по-ниска от 

стойността, която смятат, че заслужава съответният продукт или ресурс и не 

участват „открито”.  

Търгът на втората цена решава важен проблем, свързан с 

остойностяване на медийната услуга и предлага възможност за 

персонализирано ценообразуване. 

Разновидности на модела на Викри се използват в търговете за реклама 

на „Гугъл” и „Яху”. При тях рекламодателят подбира ключови думи, които 

описват неговия продукт в търсачките и предлага насрещна цена, която би 

заплатил, например, ако потребителите кликнат върху неговата реклама. За 

всяка от ключовите думи се организират наддавания, като класираният на 

първо място получава най-доброто място в списъка с резултати в търсачката, 

вторият – второ място и следващите в тази последователност. Цената, която 

заплащат рекламодателите обаче, зависи от наддаването на класирания 

непосредствено след тях – така например първият заплаща втората цена, 

третият заплаща четвъртата цена. 

Този механизъм на ценообразуване се използва от Adwords на „Гугъл”, 

но тук съществува вероятност рекламодателите да не участват „открито”. 

Към персонализирането се добавя контекстуализацията на 

потребителските предпочитания. Това означава прогнозиране и оценка на 
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вероятностите потребителите да се заинтригуват от определен тип услуга 

или медийно съдържание, за сметка на друг тип медийно съдържание. 

Технологичната възможност за това идва след разработването на системи за 

препоръки, основаващи се главно на „обучаване” на алгоритми за съвместно 

филтриране, както и на алгоритми, основаващи се на съдържание.  

Общото между всяка от водещите технологични компании, включени в 

технологичния индекс NASDAQ, които са част от FANG 6 , е 

обстоятелството, че имат разработени самообучаващи се алгоритми за 

анализ на потребителски данни. „Фейсбук” обяви през 2011 г., че спира да 

използва „Едж ранк”, след като въвежда многофакторен алгоритъм, който 

анализира стотици променливи величини.  

„Гугъл” разработи алгоритъма си „Пейдж ранк”7 върху философията 

на централност на собствен вектор на Боначич и централност на Кац, но от 

2009 г. насам „Гугъл” е ангажирана да предлага все по-тясно 

специализирано и „чисто” от външна намеса съдържание. Освен този 

алгоритъм, „Гугъл” разработи други, сред които „Уебграф” (следващ 

степенно разпределение в модела на Барабаси и Река), „Тръст ранк”, 

„Вижуъл ранк” и други, които са публично известни.  

Специфичното при системата за препоръки на „Нетфликс” е, че 

използва анализ от една страна на характеристиките на продукти (филми 

според техния жанр, година, актьори, продължителност и други), а от друга 

страна на характеристиките на потребителя (предпочитания посредством 

рейтинги на потребителя, хомофилна връзка или сходни вкусове с други 

потребители, история). В основата на „Нетфликс” е алгоритъмът за анализ 

на потребителски предпочитания „Синемач”, който се базира върху 

 
6 FANG e абревиатура използвана широко от борсовите анализатори. Обозначава водещи компании „Фейсбук”, 

„Амазон”, „Нетфликс”, „Гугъл”. През последните години добавят и „Епъл” (FAANG). 
7 Патентът върху „Пейдж ранк” принадлежи на Станфордския университет. Най-общо „Пейдж ранк” определя 

позицията на даден сайт в търсачката според това доколко посещавани (популярни) са сайтовете, които сочат към 

този сайт. С други думи колкото по-посещавани са сайтовете, които съдържат линкове, насочващи потребителите 

към съответния сайт, толкова по-напред в резултатите с органични търсения ще излиза той. Това най-общо 

въплъщава и философията на показателя централност на собствен вектор на Боначич, използвана също така за 

измерване на влияние в социалните мрежи.  
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Бейсовите методи за условни вероятности, анализ на асоциации при 

извличане на данни и невронни мрежи.  

Алгоритмите за съвместно филтриране и „обучаването” им съдържат в 

себе си ключово предизвикателство за медиите, които желаят да поемат по 

този път – липсата на начален „капитал” от потребителски данни. Влизането 

в сектора на високите технологии е свързано с не толкова високи 

капиталови изисквания от финансова гледна точка, но с високи изисквания 

по отношение на количеството потребителски данни. Този въпрос отчетливо 

проличава при „Нетфликс” и „Фейсбук”. В основата на конкурентното 

преимущество на двете компании е „обучаването” на алгоритъм за 

съвместно филтриране, в който се съдържа и проблемът, познат като 

„студен старт”. „Студеният старт” е траен проблем, свързан с 

обстоятелството, че за да са ефективни персонализирането и 

контекстуализацията на стойностното предложение, е необходимо 

натрупване на първоначално знание за навиците, предпочитанията и 

потребностите на всеки отделен потребител8. 

Втората отчетливо очертала се тенденция е свързана с течащите 

процеси на фрагментиране на съдържание и на фрагментиране на 

потребителските пазари. Тази тенденция е определена от все по-тясната 

специализация на медиите по отношение на персонализиране и 

контекстуализацията на медийното стойностно предложение. 

Фрагментирането е процес, който е неизменно съпътстван с миграция на 

потребители към други продуктови пазари. 

Основното предизвикателство тук е медиите да се специализират все 

по-тясно, съобразно съществуващите възможности на пазара. 

Същевременно този процес е свързан с необходимостта от диверсифициране 

на източниците на приходи. Това е валидно с особена сила за медиите в 

зрели отраслови сектори и сектори, намиращи се във фаза на спад, където 

 
8 Алгоритмите, основаващи се на съдържание не предполагат този проблем („студен старт”).  
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доходността и привлекателността на пазара е ниска, но в същото време 

медиите са заложници на бариерите за излизане от различно естество. 

Фрагментирането на съдържание се осъществява посредством 

многообразието от платформи: от проектирането на медийни продукти, през 

създаването им, до разпространението им. Фрагментирането на съдържание 

не спира дотук, а посредством социалните мрежи ангажира потребителя в 

диалог след излъчването/публикацията. 

Фрагментирането на потребителските пазари се очертава от 

предлагането на съдържание – на рекламните пазари, на аудитория. 

Предлагането създава собствено търсене на медийните пазари и 

същевременно то се насочва и към други различни източници. 

Партньорства и дигитализация са третата ключова тенденция, която 

определя предизвикателствата на бизнес средата.  

Партньорствата включват стратегически сътрудничества и съюзи, 

съчетавания и договорености между бизнеса и неговите контрагенти и 

конкуренти с оглед постигане на стратегически цели и/или подобряване на 

оперативната ефикасност, въвеждане на нови продукти и 

технологични/технически стандарти. С навлизането на дигиталните 

технологии партньорствата все повече включват и крайни потребители. Това 

проличава най-вече в маркетинговата комуникация, но не се ограничава 

единствено с нея. 

Партньорствата са резултат от предходните две тенденции. 

Концепцията за „конкурентното сътрудничество” (Brandenburger&Nalebuff, 

1996:11-40) се оформя като важна основа за разбирането на бизнеса и 

процесите, течащи в различните отрасли. Тя отчита обстоятелството, че 

определени цели на бизнеса могат да бъдат осъществени посредством 

сътрудничество с други бизнеси, с които компанията обичайно може да се 

конкурира. 

Промяната в мрежите, изграждащи стойността в медиите, определя 

засилващите се тенденции на коопериране в мрежите. Един такъв пример е 

консорциумът на „Гугъл”, който тя организира около своята операционна 
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„Андроид”. Бизнес мрежата от партниращи си организации включва 

софтуерни разработчици („Гугъл”, „Маряд“ и други), мрежови оператори 

(„Т-мобайл”, „Чайна мобайл”, „Телефоника”), производители на компоненти 

(„Куалком”, „Тексас инструментс”, NVIDIA), производители на устройства 

(HTC, „Хуауей”, „Самсунг”, „Сони”), специализирани компании (Accenture, 

L&T Infotech, The Astonishing Tribe). 

Фрагментирането на съдържание и множеството платформи, 

предлагащи медийно съдържание, предполагат синхронизиране на дейности 

и сътрудничество между компании не само от медийния отрасъл, но също 

така от други отрасли. 

Ролята и значението на партньорствата в съвременния свят се 

увеличава с увеличаването на динамиката на икономическите процеси, 

окрупняване и консолидиране на конкуренцията, с увеличаване на натиска 

върху бизнеса от външната среда и технологиите. Партньорският маркетинг, 

който е зает с изграждането на интегративни отношения, заема все по-

големи територии. Неслучайно в началото на хилядолетието почти две трети 

(64%) от компаниите във Великобритания заявяват, че използват 

партньорския маркетинг в стратегиите си (Smith&Chaffey, 2005: 75).  

Партньорствата в контекста на мрежите могат да бъдат разгледани в 

два аспекта – изграждане на взаимоотношения със стратегически важни 

клиенти и изграждане на стратегически връзки като партньорства и съюзи с 

други бизнеси. 

Партньорствата с клиенти са насочени са към изграждане на доверие. 

Изграждането на взаимоотношения със стратегически важни клиенти са 

определени от нарастващата роля на клиентите особено в онлайн средата. 

Партньорствата тук са свързани с популяризиране на нови продукти; 

използване на мрежата на клиента за извършване на продажби; въвличане на 

клиента при създаването и разпространението на продукт, информационна 

кампания. Съвместното създаване и разпространение на съдържание е друго 

явление, което изисква по-детайлен и отделен анализ. 

Стратегическите партньорства и съюзи с други бизнеси са свързани с 
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изграждане на консорциуми и целят преодоляване на технологична бариера; 

съсредоточаване на общи ресурси, когато ресурсите на всеки от бизнесите 

поотделно не са достатъчни; въвеждане на качествено нов продукт или 

технически стандарт и улесняване на разпространението му; споделяне на 

знания и опит; защита от консолидиране на конкуренцията. 

Стратегическите партньорства и съюзи с други бизнеси включват 

комбинация от причини. Една от тях е преодоляването на технологична 

бариера. Обичайно това са консорциуми, чиято основна цел е свързана с 

реализиране на проекти, които ще подготвят създаването на иновация или 

ще преодолеят технологични несъвършенства. Подобен е казусът при 

въвеждането и налагането на качествено нов продукт или технически 

стандарт. Често способността на компанията да интегрира дейности и да 

открие партньори е съдбоносна за самата компания или дори за отрасъла. 

Това се наблюдава в индустрията, когато нововъведението е в изпитателна 

или начална фаза. 

Друга причина е липсата на достатъчно ресурси. Често целите на 

компаниите и стратегическите им планове са по-големи от техните 

възможности и ресурси. Не е рядкост това да се налага от пазарната 

конюнктура – когато компанията работи в силно конкурентен отрасъл или се 

изискват високи инвестиции и технически средства, при което резултатите 

са свързани с коордиране на действията между различни участници на 

пазара (Daidj et al, 2010; Hart&Kurz, 1983).  

Знанията и опитът са критични ресурси както в миналото, така и в 

съвременното развитие на икономиката, но понастоящем ролята им расте за 

сметка на ресурси, които са свързани с финансови или материални активи 

(финансов ресурс, съоръжения, оборудване, недвижима собственост). В 

дигиталния свят все повече талантът на служителите и мениджмънтът имат 

решаваща роля за успеха на пазара. По тази причина много често 

иновативни компании, без да разполагат с друга собственост освен 

технологично откритие, са примамливи за придобиване от големите 

бизнеси. Примерът с Whats App и софтуерът й за мигновени съобщения 
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може да повдига различни въпроси с оглед на устойчивостта на модела на 

приходи, но компанията е оценена за 19 млрд. долара от „Фейсбук” през 

2014 г. 

„Браковете” между старите и новите медии по време на дотком бума и 

след това също е свързано с наваксване на технологичното изоставане и 

споделяне на общи ресурси. Такива са съюзите между UPN на медийния 

конгломерат „Виаком” и „Уорнър Брос” на „Тайм Уорнър” през периода 

1998-2001 г. (Liu&Chan-Olmsted, 2002: 52). 

Понастоящем партньорствата между медиите се очертават в две насоки 

– осигуряване на защита срещу неблагоприятно развитие на пазари, 

намиращи се във фаза на спад и реализиране на технически стандарт, или 

реализиране на пълния потенциал на пазари, намиращи се във фаза на 

растеж. В първия случай най-често това са традиционни медии, а във втория 

случай обединенията могат да включват нови и традиционни медии. 

 

Иновации в структурата на приходите  

Търсенето на иновативни решения се изразява не само посредством 

използването на модели на приходи от абонамент, микроплащания, 

фриймиъм, метрични модели. Медиите се насочват към качествено нови 

източници на приходи, различни от реклама и продажби за аудиторията. В 

началото на своето развитие и растеж „Фейсбук” използва игрите като 

допълнение към приходите от реклама. 

Важен пример в това отношение е професионалната социална мрежа 

„Линкдин”, която в самото начало на своето развитие разработва интересен 

и диверсифициран модел на приходи9, който може да служи за еталон на 

медиите, търсещи решение на спадащите приходи и продажби. Структурата 

на приходите на професионалната мрежа включва приходи от абонамент, 

наемане на квалифицирана работна ръка и маркетингови решения. 

 
9 Този модел е разгледан по-подробно в Златанов, Б. (2012). Определяне на стойността на  „Линкдин” по модела на 

дисконтираните парични потоци и модела на икономическата печалба. Оценка на цена на обикновена акция клас А 

към 31 декември 2011 г. 
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Абонаментът като приходен поток използва т.нар. фриймиъм модел, при 

който базовата услуга е безплатна, а допълнителните „екстри” се заплащат. 

Основен източник на приходи за компанията е наемането на 

квалифицирани служители. Още от създаването си „Линкдин” осъзнава 

увеличаващата се потребност от таланти и квалифицирани служители, които 

ще дават тласък на компаниите в стартиращата „икономика на знанието”. 

Дефицитът и търсенето на такива кадри е постоянен въпрос, но 

професионалната социална мрежа дава възможност не само за подбор и 

вербуване (от страна на т.нар. хед хънтъри), но и за придобиване на 

дефицитни и търсени квалификации. С други думи професионалната мрежа 

се насочва към предефиниране на основни предизвикателства на пазара на 

труда. 

Третият източник на приходи е пример за подхода на „Линкдин” към 

стойностното предложение за рекламодателите. „Линкдин” не просто 

предлага рекламно място, където рекламодателите да поставят своето 

послание. „Линкдин” търси активно отговор на въпроса, поставен от Джон 

Уанамейкър, предприемач и известна фигура в маркетинга, преди повече от 

век: „Половината от разходите за реклама отиват на вятъра, но аз не зная 

точно коя половина” (Compaine & Cunningham, 2010:1). Компанията 

предлага маркетингови решения, които дават по-голяма възвръщаемост на 

инвестициите в реклама на самите рекламодатели. „Линкдин” може да 

препоръча, структурира и насочи рекламното послание в зависимост от 

целите на клиента, извършвайки услуги, които далеч надхвърлят отдаването 

на място за реклама.  

Медиите в стагниращите отраслови сектори все повече установяват 

далновидността на новите медии по отношение на специализацията и 

източниците на приходи. В момента някои от медиите, закотвени в 

традиционните продуктови пазари, насочват усилията си към по-тесни 

нишови пазари с потенциал за растеж. Такъв пример е „Файненшъл Таймс”. 

Изданието е специализирано в предоставянето на финансова информация и 

е разпознаваема марка за бизнеса и финансите. Компанията е пионер при 
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въвеждането на т.нар. метричен модел, включващ защитна стена. Приходите 

на компанията са от абонамент, свободна продажба и реклама.  

Допълващ приходен поток за „Файненшъл Таймс” е услугата fDi 

Intelligence, която е насочена към анализи на преките чуждестранни 

инвестиции. Фокусът тук е насочен към три групи ключови клиенти – (1) 

правителствени агенции за инвестиции, организации за икономическо 

развитие, които желаят да привлекат чуждестранни инвестиции; (2) 

потенциални чуждестранни инвеститори и техни консултанти; (3) експерти 

и аналитици, които се нуждаят от по-детайлна и по-тясноспециализирана 

информация и анализи. 

 

Заключение 

Предизвикателствата пред бизнеса са от различно естество. Полезният 

ход на медиите в различните отрасли е да търсят резултати посредством 

нови бизнес и маркетингови решения за аудитория, за рекламодатели и за 

специализация. За бизнесите в стагниращите сектори на медийния отрасъл, 

за секторите, които се намират във фазата на спад, изходът е в търсене на 

нови източници на приходи. Уплътняването на пазарни ниши и 

специализацията може да бъде търсено в различните перспективи на 

ключовите тенденции, които се налагат на пазарите. В това си усилие 

медиите могат да развият собствен капацитет и същевременно да търсят 

партньорства, за да запълнят със съдържание новите стойностни 

предложения за потребителите.  

Подривната среда разрушава съществуващите стойностни мрежи 

около създаването и разпространението на медийни съдържания. В тези 

мрежи се добавят нови участници, които предлагат медийни съдържания, но 

същевременно притежават компетентост и ресурси в области, пряко 

свързани със софтуерното инженерство, информационните технологии, 

бизнес анализ.  
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ПОТОПЕНО НАСЛЕДСТВО: ЗА ПЕСНИТЕ ОТ 

ДЪНОТО НА ЯЗОВИРА И МЕДИЙНОТО ИМ 

ИЗПЛУВАНЕ 

Венцислав Димов, Лозанка Пейчева 

 

IMMERSED HERITAGE: ABOUT THE SONGS 

REMAINING AT THE BOTTOM OF THE DAM AND THEIR 

MEDIA FLOATING 

Ventsislav Dimov, Lozanka Peycheva 

 

Резюме: Изследването е фокусирано върху част от потопеното наследство 

под водите на няколко язовира в България („Овчарица“, „Розов кладенец“ и 

„Цонево“). Представени са популярни народни певици (Стефка Съботинова 

и Пенка Павлова) и певчески групи и местни певци („Сминена китка“, 

Силвия Димитрова), които съхраняват песни от потопените села. 

Вниманието е съсредоточено върху изследването и знанието за фолклора 

като опора на паметта, през случая със село Аспарухово, до и под водите на 
язовир „Цонево“. Акцентира се върху ролята на различни медии и особено 

на дигиталните нови медии за „изплуването“ на традиционното песенно 

наследство от селата, останали на дъното на различни язовири. 

Ключови думи: наследство, язовири, фолклор, народни певици, памет 

 

Abstract: The study focuses on part of the submerged heritage under the waters 

of several dams in Bulgaria (Ovcharitsa, Rozov Kladenets and Tsonevo). Popular 

folk singers (Stefka Sabotinova and Penka Pavlova) and singing groups and local 

singers („Sminana Kitka“, Silvia Dimitrova), who keep songs from the sunken 

villages, are presented. The focus is on research and knowledge of folklore as a 

pillar of memory, in the case of the village of Asparuhovo, near and under the 

waters of Tsonevo Dam. Emphasis is placed on the role of various media and 

especially digital new media spaces for the „emergence” of the traditional song 

heritage from the villages left at the bottom of various dams. 

Keywords: heritage, dams, folklore, folk singers, memory 

 

Въведение 

Темата за язовирите в България е една от водещите в 

електронните медии през последните години и това най-често се 

свързва със стихийни бедствия (наводнения), критично състояние на 

язовирни конструкции (спешни ремонти) или засягащи обществото 
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кризи, като безводие и воден режим (намаляването на водния обем в 

някои язовири поради суша или източване, което налага воден режим 

на села и градове – една от най-тиражираните в медиите подобни кризи 

е случаят с язовир „Студена“ и водния режим в град Перник). В 

настоящото изложение ще се опитаме да предложим друг акцент върху 

язовирите като актуална медийна проблематика, свързан с ролята на 

медиите като фактор в конструирането на практики за ревитализиране 

на културно наследство, за възникване и развитие на фолклорен 

туризъм и креативни индустрии. Структурно-концептуалната метафора 

за радиото, телевизията и интернет като „медийни язовири“ изтъква 

тяхното положение на информационни резервоари. В прочита, който 

предлагаме, тези електронни „медийни язовири“, наред с различните 

свои функции, събират, съхраняват и излъчват част от потопеното в 

модерните времена наследство или захранват/произвеждат нови 

културни трансмисии на наследството. 

Изследването е фокусирано върху част от потопеното наследство 

под водите на няколко язовира в България („Овчарица“, „Розов 

кладенец“ и „Цонево“). Представени са популярни народни певици 

(Стефка Съботинова и Пенка Павлова) и певчески групи (Група за 

автентичен фолклор „Сминена китка“ от с. Аспарухово), които 

съхраняват песни от потопените села. Вниманието е съсредоточено 

върху изследването и знанието за фолклора като опора на паметта, през 

случая със село Аспарухово, разположено до и под водите на язовир 

„Цонево“. Ще потърсим отговор на въпроса за ролята на различни 

медии за „изплуването“ на традиционното песенно наследство от 

селата, останали на дъното на различни язовири.1 

 
1 Текстът е част от работата ни по научен проект, подкрепен от ФНИ в конкурс за фундаментални научни 

изследвания „Потопеното наследство. Село на дъното на язовира: миграции, памет, културни практики“ 
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Певци – спасители на потопеното наследство 

Писаното слово и масмедиите често използват метафората за 

традицията и фолклорната музика като „жив извор“, който пресъхва в 

модерните времена и затова има нужда от събиране, обединяване и 

медийно ревитализиране. Случва се и обратното – традицията не 

пресъхва, а бива удавена, потопена, залята в буквалния смисъл на 

думата. 

Днес са актуални медийни образи на изчезнали вече, потопени на 

дъното на язовири, села, с които са изчезнали и локални музикални 

традиции. 

В хода на процесите на индустриализация и социалистическа 

модернизация в България са осъществени планове за създаване на 

големи язовири като стратегически обекти. По-големите от тези 

язовири са строени с цел борба със сушата и мащабно напояване на 

земеделски земи, водоснабдяване на селища и цели райони (питейни 

язовири), производство на електроенергия (енергийна промишленост). 

В България има над 2000 язовира, повечето от тях построени през 

периода на социализма.  

Под водите на такива язовири остават много села с техните 

локални традиции и песни. Тези процеси ускоряват краха на 

традиционната култура и пресушават „живата вода“ на традицията като 

я заливат, потапят заедно със заличените села, които остават на дъното 

на язовирите: на дъното на язовир „Огоста“ (старо име 

 
(КП-06-Н30/1 от 13.12.2018 г.), с водеща организация ИЕФЕМ – БАН, осъществяван в момента от 

интердисциплинарен научен екип. За процеса на работа по проекта и извършените теренни проучвания, 

участия в научни конференции и междинни научни резултати може да се намери информация в сайта на 

проекта (Потопеното наследство, 2020) и в научни публикации на членове на екипа (Гергова, 2020; Борисова, 

2020). 
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„Михайловград“) са останали селата Живовци и Калиманица; селата 

Калково, Шишманово и Горни Пасарел са на дъното на язовир 

„Искър“; село Йовковци и махалите Караджовци, Зенгиевци, 

Кръстевци, Витьовци и Мановци са на дъното на язовир „Йовковци“; 

село Търговище е под водите на язовир „Овчарица“; част от село Розов 

кладенец е в язовир „Розов кладенец“; село Дарец е потопено от язовир 

„Студен кладенец“; селата Жребчево, Запълня, Паничарево са на 

дъното на язовир „Жребчево“; селата Дебелец, Голямо Делчево, 

Емирово и част от село Аспарухово са потопени под язовир Цонево и 

т.н. Някои от тези села обаче продължават да живеят чрез песните си, 

благодарение на ярки носители на локалната музикална традиция. 

Радиото и по-късно телевизията, които са движеща сила за 

обновлението на елементи от традиционната култура, допринасят за 

частично ревитализиране на част от потопената традиция, като 

превръщат в медийни герои носители на локалната песенна култура, а в 

медийно съдържание – песните, които те изпълняват. Такъв е случаят с 

популярни български народни певци през втората половина на ХХ век 

като Стефка Съботинова и Пенка Павлова. Техните родни села са в 

Тракия и през 60-те години на миналия век остават на дъното на 

язовири, строени за промишлени нужди във връзка с ТЕЦ Марица 

Изток. 

Част от село Розов кладенец, където е родена Стефка Съботинова, 

е на дъното на язовир „Розов кладенец“, а цялото родно село на Пенка 

Павлова – Търговище – е на дъното на язовир „Овчарица“. 

Историята на село Розов кладенец (преди 1906 г. – Гюл бунар), 

община Раднево, прекъсва през 1971 г., когато част от него е залята от 

язовир „Розов кладенец“, а селото е заличено от регистъра с Указ 754, 
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обнародван на 08 май 1971 г. (Мичев, Коледаров, 1989: 233). 

Останалата на сушата част от него става квартал на село Обручище. 

Стефка Съботинова (1930-2010), родена в това селище, е 

наследница на българи от Източна Тракия, които са се заселили в село 

Гюл бунар. Тя е споделяла в интервюта, че песните е наследила от баба 

си и те са част от звуковия свят на нейното детство в село Розов 

кладенец, потопено в язовира. 

Певицата става известна с песента „Притури се планината“, но 

преди това придобива голяма медийна популярност като изпълнителка 

на дуетни песни (с Тинка Пешева), превърнати в хитове от редовното 

им излъчване в програмите на Радио София и тиражирани като 

грамофонни плочи от държавната звукозаписна компания „Балкантон“. 

Част от тези популярни хумористични песни, както и соловите й песни 

са от потопеното й родно село. Стефка Съботинова разказва за една от 

тези песни – „Мари Яно, бюлбюл Яно“, която научила от баба си 

Добра. Текстът на песента разработва баладичния песенен мотив 

„жалба на булка от мъж делия (хайдутин, войвода, комита)“: „кървави 

ризи да пере, юнашки глави да крие“. Мелодията на песента, според 

баба Добра трябва да е „като плача на Ганчовица над Минчо“ – преди 

години в село Розов кладенец трима братя убили един син на майка и 

от нейния плач се родила мелодията на песента (Иванова, 2010). 

Песента „Притури се планината“ Стефка Съботинова научила от 

баба си. Тази песен тя записва в обработка на Филип Кутев. След тази 

първа авторизация на песента и превръщането ѝ в авторска песен в 

„народен дух“ (Пейчева, 2019), „Питури се планината“ е включена от 

продуцента Марсел Селие в албума, спечелил „Гран при“ (1975) и 

станал първа част от поредицата „Мистерия на българските гласове“. 

След тиражирането на песента в поредицата „Мистерия на българските 
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гласове“, тя става част от световната медийна индустрия. Фрагменти от 

нея се инкорпорират във филмова музика („Исус от Монреал“ – 

Канада/Франция, 1989, режисьор Дени Аркан); в поп-хитове в 

програмите на музикални радиостанции и телевизии. Ремиксът на D 

Emotion Project (музика Жаки Анона), излъчен през 1994 г., става един 

от първите видеоклипове с пробив на елементи от българска фолклорна 

музика в глобалната музикална телевизия МТV (D Emotion Project, 

1994). Днес изплувалата от потопеното родно село на Стефка 

Съботинова песен „Притури се планината“ продължава виталността си 

в различни ремикси в дигитални медии и стрийминг платформи като 

eлектронна, денс, дъбстеп, трап музика: френската група Stellamara, 

албум The Golden Threat (Stellamara, 2009); Ку-Ку Бенд, видеоклип, 

посветен на алпиниста Христо Проданов (Ку-Ку Бенд, 2018); български 

DJ-и Иван и Ангел Петкови (DJ 89, 2020) и др. 

Село Търговище (наследник на преименуваното през 1906 г. село 

Пазарджик), община Раднево, е заличено поради изселване с Указ № 57 

от 05.02.1965 г. (Мичев, Коледаров, 1989: 272). 

Пенка Павлова (1934-2020) е сред емблематичните народни 

певици на Тракия. Придобила популярност с концертни групи и 

сватбарски оркестри, на които е солистка, с десетки записи в Радио 

София и Радио Стара Загора. В последното си интервю, което 

проведохме с нея (04.09.2019 г.), тя твърди, че е записала в радиото 

близо 200 песни, много от които са от родното й село Търговище. Сред 

тях има песни, които в друго интервю певицата определя като „вечните 

песни на България“: „Умря и село Търговище, Сливенско. Няма го вече 

на картата. Останаха само песните. ... Останаха най-хубавите, най-

съдържателните, с най-хубавите мелодии. ... Вземи „Чие е това стадо“, 

„Мама Теню дума“, „Прочу се Дана“ (Бакалов, 2007: 114).  
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Пенка Павлова наследява музикалните традиции на потопеното в 

язовира село Търговище. Много от песните на родното й село тя не 

успява да регистрира в радиото. Някои от незаписаните песни тя 

сподели при срещата с нас през септември 2019 г. В биографичния 

разказ за детството си в Търговище Пенка Павлова със завидна 

музикална памет изпя десетки коледни, лазарски, седенкарски, 

жътварски песни. 

Песните на професионалните народни певици Стефка Съботинова 

и Пенка Павлова са само част от песенното наследство, което изплува 

изпод водите на язовирите. Стари песни от несъществуващи вече села 

се пеят и от любителски певчески групи, които представят и 

възстановки на ритуали. 

Така например, фолклорната певческа група от село Аспарухово 

„Сминена китка“ продължава да пее седенкарски, жътварски и женски 

обредни песни и да пресъздава ритуала „Еньова буля“; фолклорната 

група от село Тополите, Варненско – да представя сватбената 

обредност. Участниците в двете любителски групи са наследници на 

хората, които са живели в частично потопеното село Аспарухово под 

водите на язовир „Цонево“. Наследник на аспаруховските 

(„ченгенските“ по старото име на селото) традиции и техните певци е и 

народната певица Силвия Димитрова, която пее в хор „Космическите 

гласове“, София, но със записите си в радиото на местни песни и с 

участията си в медийни и сценични представяния, също участва в 

пренасянето на старата локална традиция.  
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Знанието за фолклора като опора на паметта и новите 

медийни пространства (случаят със село Аспарухово, до и под 

язовир „Цонево“) 

Потопеното във водите на язовир „Цонево“ локално наследство на 

с. Аспарухово, Варненско изплува през усилията на членове на 

общността (народни певици, краеведи, читалищни и общински дейци), 

чрез научното знание за фолклора и през научно-приложни, 

образователни проекти. Събрано преди да потъне и публикувано от 

външен, пишещ човек (писател, фолклорист), знанието за локалната 

традиция достига до наследниците ѝ като откровение, просвещава ги за 

забравеното им собствено наследство, вдъхновява ги да го съживяват и 

пресъздават. Подобен е механизмът, по който се задвижват 

активностите на местната общност в с. Аспарухово до язовир Цонево. 

Ключова роля в изплуването на потопеното наследство има Анчо 

Калоянов – писател и фолклорист. Проф. д.ф.н. Анчо Калоянов попада 

за пръв път в с. Аспарухово като студент, по време на студентска 

фолклорна експедиция през 1966 г. След втората си експедиция там 

през лятото на 1967 г. защитава дипломна работа за коледния цикъл на 

Аспарухово, а след дипломирането си във ВТУ „Кирил и Методий“ 

работи като уредник-фолклорист в градския музей Дългопол (1968-

1972). Калоянов споделя, че уникалният коледен цикъл на Аспарухово 

и изобщо фолклорната му култура като сюжет и вдъхновение са в 

основата на книгите му „Български митове“ (1979), историческия 

роман „Димитър Злочести и Войводата Патрев“ (1978, 1987, 2016), 

сборника „Добър юнак с добра коня“ (1986). В литературната анкета на 

Иван Станков има такъв коментар под снимка с коледарите от 

Аспарухово: „Моето първо коледуване на 7 януари 1969 г. в 

Аспарухово, а за онези къщи, които оставаха под водата на язовира и 
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трябваше да бъдат напуснати, то беше последното (…) благославял съм 

и домове, които останаха триизмерни в моята памет и в паметта на 

живите от обитателите си, макар да са там, на дъното…“ (Станков, 

2017: 144-145). Потопената от язовира памет се тематизира в коментара 

и към следващите две снимки, с Димитър Златарски (основател и 

директор на музея в Дългопол): „Водите на Луда Камчия напълниха 

язовира, по него тръгнаха лодки (…) тук лодката с двама ни се носи над 

потопеното Аспарухово, предишното Ченге и средновековното Овчага 

– дало и име, и образ на българското минало“ (Станков, 2017: 145-146). 

Когато при строителството на язовир „Цонево“ половината село 

трябва да остане на дъното, Калоянов е там и работи за спасяване на 

потъващата памет: събира и записва обредни песни, организира общо 

коледарско хоро, бори се за спасяване на старите къщи. В предговора 

към сборника си с обредни песни от Аспарухово той пише: „За 

последен път селото се премести неотдавна – заляха го водите на голям 

язовир и то отстъпи на високото. На дъното, под вода, останаха старите 

къщи и старите обичаи, но споменът за миналото се запази – днес до 

живописния бряг на язовира до белокаменната възрожденска църквица 

има малък етнографски резерват. Понякога, когато идват знаменити 

гости в селото или пък снимат фолклорен филм, се мярват облечени в 

старинна носия селяни, гайда писне или пък песен се понесе. И тези, 

които пазят традицията жива, остават все по-малко (…) Присъствах в 

години, когато селото се подели на две, и тези, които останаха, дълго и 

унило се прощаваха с обичаите на прадедите; беше минало времето на 

старите обичаи и нищо не можеше да ги върне към живот, бързах, а 

заедно с мене и други, с магнетофон, с фотоапарат, с кинокамера, с 

бележник. Видях много. (…) Видях истински кукери – грозни, с 

ятагани и помети, цял ден скачат и размитат земята на новото лято, а 



Сблъсък на парадигми: отвъд 

нормативната опозиция онлайн/офлайн 

Венцислав Димов, Лозанка Пейчева. Потопено 

наследство: за песните от дъното на язовира и 

медийното им изплуване с. 164-192 

 

 

 

Медиалог/ Medialog, бр. 8/2020 

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

173 

накрая заораха и засяха на Юрта, видях момци, които на Ивановден се 

къпеха в ледените води на Луда Камчия – струваше ми се, че и реката, 

и мъжете тук са луди от жизненост. Паметен ще остане последният 

стананик на седми януари 1969 г. в старото селище. Разделяха се 

аспаруховци, верните на селото и на земята оставаха, само преместваха 

къщите си на високото, другите отиваха в Тополите, за да живеят в село 

– квартал на Варна. Огромното несключено хоро – буенец като смок се 

виеше на площада – около седемдесет мъже – коладници и още толкова 

жени играеха. Мъжете пееха, водеше ги Нено Добрев, а цялото село се 

беше сринало да гледа. По-късно минах с лодка над тези места, 

вглеждах се във водата: покъщнината беше изнесена, и камъкът, и 

тухлите, и дървото, и гробовете, и надгробните плочи на войниците 

край църквата, и самата църква. Нещо все пак там, на дъното на 

язовира, оставаше. Никога по-късно не видях толкова много мъже да 

пеят и такъв буенец (…) Беше велико запустение и дори легендите и 

преданията вече бяха мъртви. Отдолу синееха водите на язовира и 

червенееха къщите на новото село. Сенките на прадедите оставаха там, 

на дъното, и назад – в миналото...“ (Калоянов, 1986: 9-12).  

Днес книгите на Анчо Калоянов „Добър юнак с добра коня“, 

„Димитър Злочести и Войводата Патрев“ и „Див огън“, свързани с 

паметта на аспаруховци, са на почит в селото. Самият той е почетен 

гражданин на Дългопол и Аспарухово. В анкетата споделя: „Всъщност 

в Аспарухово аз ги спечелих и с нещо друго – те разбраха, че самата им 

култура струва. Успях да запазя едни етнографски къщи, но не можах 

да спася една цяла махала (…) Чрез общото коледарско хоро, което те 

направиха, ме виждаха като организатор на този минал техен живот. 

Миналото имаше цена. Миналото, което бяха наследили и което си го 

скъпяха – те имаха друго отношение към своята фолклорна култура. 
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Нямаше кой отстрани да им каже, затова аз пусках в окръжния вестник 

материали за село Аспарухово. Резерватът там стана благодарение на 

моите усилия (…) В мое лице те виждаха един доброжелател за 

бъдещето на селото. Особено когато стана „Добър юнак с добра коня“, 

отпразнувах победа (…) Та затова селото гледа на мен като на свой 

земляк, даже повечето си мислят, че съм оттам“ (Станков, 2017: 58-59). 

Днес етнографската експозиция в читалището на Аспарухово включва 

табла с документални снимки от коледуването и коледарския буенек с 

Анчо Калоянов преди заливането от Язовира, снимките на 

възстановените ритуали, правени през 1985 г. от фотографа Росен 

Донев за книгата „Добър юнак с добра коня“.  

Самата книга е послужила за подтик и основа да се нотират и 

издадат в книгата на Йорданка Неделчева „Върба има, върба нема“ 

песните на село Аспарухово (Неделчева, 2008). Свидетели сме как днес 

участниците във фолклорната група към НЧ „Добри Ив. Недев“ си 

припомнят старите песни както една от друга, така и от „книгите“. 

Книжнината на Анчо Калоянов, според изследователи на съвременни 

практики за унаследяване на културна памет, има ролята на 

конструиран „фолклорен свят“, който е „опора на паметта“ за местните 

жители, които благодарение на Калоянов получават увереност във 

високите стойности на своята традиция, самочувствие да я представят 

пред другите като легитимираща ги днес: „В разговорите и срещите ни 

с хората, в читалището и в частните домове, в които бяхме канени, под 

различни форми се срещахме с „фолклорния свят”, вече конструиран от 

проф. Анчо Калоянов, изследовател на фолклорната култура на селото. 

Пред нас периодично се ре-актуализираше, от една страна, чудноватият 

свят на селището със старото име Чéнге, пазител на „Айтошкия” 

проход на Стара планина, от друга страна, разказът за това, че 
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сегашните чèнгенци са наследниците на аспаруховите българи, които 

Карел Шкорпил открива в тази част на България. Всички наши 

събеседници ни разказваха за “автентичния фолклор”, който и досега се 

показва от певческата група по празници и различни фестивали и 

събори. (…) Знанието за фолклора, събрано и публикувано в книгата на 

Анчо Калоянов “Добър юнак с добра коня” (1986), има статут на опора 

на паметта и критерий за легитимиране на значимостта на жителите на 

селото пред другите (Златкова, 2014: 7-9). 

В ревитализирането на локалната традиция като културни 

практики, в които участват както местни жители, така и гости – млади 

изследователи, голяма роля има и проектът „Аспарухово – бъдеще за 

фолклорния свят“ по идея и ръководство на Елеонора Николова, 

преподавател в Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства 

„Константин Преславски“ – Варна, по който от 2007 г. в Аспарухово се 

организират летни научни фолклорни експедиции, по време на които 

ученици се срещат с местни хора, записват житейските им истории, 

спомени за ритуали и празници, събират и разучават с тях песни и хора, 

обличат старите носии, учат се да месят хляб и плетат рогозки. Идеята 

е да се обогатят със знания, умения и отношение към традиционната 

култура и паметта самите ученици, но и да се превърнат те в 

изследователи и популяризатори на уникалната традиционна култура 

на Аспарухово, която залята от язовира и времето, може и продължава 

да живее през различни форми и медии: ученически печатни издания, 

фотоизложби, създадена от учениците „Червена книга“, участия в 

литературни състезания и фотоконкурси (Николова, 2014).  

Неслучайно с усилията на учениците, участници в проекта като 

изследователи на аспаруховските традиции, както и тези на много 

любители и наследници, се свързва тенденцията да се използват 
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дигиталните медийни платформи за представяне на местната 

фолклорна традиция (за това по-подробно – в следващата част на 

статията). Образите и звуците на фолклорно Аспарухово, 

разпространени в новите медийни пространства, стават част и от 

рекламата на старото село край язовир Цонево като нов център на 

фолклорен туризъм. 

В основата на тези и много още неописани тук, но наблюдавани 

от нас на местен и медиен терен образи на изплувалото потопено 

наследство на Аспарухово остава книгата на Анчо Калоянов – знанието 

за уникалната местна фолклорна култура, която бива спасена от 

„удавяне“ във времето и язовира, за да се превърне в основа на нови 

креативни практики за „предаване на памет и наследство“. Ролята на 

Калоянов и „Добър юнак с добра коня“ като случай, показващ силата 

на писменото слово да съживи културната памет на местните жители и 

да стимулира ново развитие на устната им традиция: „как един писмен 

източник присъства в устния наратив за миналото на местните жители 

и по какъв начин става неговата легитимация като достоверен от 

общността“ (Авджиева, 2014: 31), е отбелязана и в работите на екипа на 

студентски научно-изследователски проект “Наследство и памет”, 

осъществил колективна монография и документален филм. 

 

Да изплуваш с дигиталните ние-медии 

В темата за медийното спасяване на потопеното наследство, 

дигиталните медийни платформи са широко и благоприятно поле за 

изследване. Дигиталната култура на участието прави по-достъпни 

локалните традиции на селата с тяхното потопено наследство. Като ги 

дигитализират, клипират и ремиксират, новите медии ги пресъздават и 

транспонират в режими, достъпни за виртуални прочити и разбираеми 
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и атрактивни за новите потребители; като софтуер дават възможност за 

ново пресъздаване на старите съдържания на традицията. Тук става 

дума не само за нови канали за информиране и нови депа за складиране 

на памет, а за нещо повече. Когато песните на потъналите села са 

изпети от известни певци, те звучат в ефира, остават частично в 

звукозаписните фондове на радиото или във видеоархивите на 

телевизията – това е медийно изплуване на потопената селищна 

песенна традиция. „Качването“ на песни, свирни, спомени за тях и 

техните изпълнители в сайтовете за видеообмен, споделянето им там от 

широка и де-териториализирана публика (клипове в YouTube); 

включването им в нови стрийминг платформи на дигитално радио 

(например, канала „Фолклор“ на Радио Бинар); прехвърлянето им в 

социалните мрежи (Facebook), прави нещо повече от „изкуствено 

дишане“ на потопената традиция. Чрез културата на участието и 

достъпността, чрез еманципирането на любителското начало и 

стратегията „направи си сам“, реализирана от креативни хора, 

потопеното наследство изплува и процъфтява по нов начин.  

Един поглед върху характеристиката на виртуална среда, в която 

изплуват образи на потопената от язовири традиция в дигиталните 

медии, сочи няколко типа медии.  

Традиционните медии, представени онлайн, са едната група. 

Информация за фестивали и празници, за локални групи и фигури, 

свързани с представяната традиция, се среща в онлайн-варианти на 

печатни медии – периодични издания и книги. Така например, 

местният вестник „Дългопол – вчера, днес, утре“, информира в големи 

статии със снимки за първото издание на фестивал „Ченге пее и 

танцува“ в Аспарухово и за отличените традиционни носии на селото 

на Фестивала на носията в Жеравна – материалите, свързани с 
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традиционната култура запълват повече от половината страници на 

вестника (б. а., 2018а; Василев, 2018), който с онлайн публикуването 

може да достигне до по-голяма и де-териториализирана аудитория.  

Онлайн вариантите на радиото и сайтовете на радиостанциите, 

които предлагат възможност посланията на слуховия канал на медията 

да се допълнят с изображения и текстове, са другият тип канал за 

популяризиране на музикалните традиции на потопените села. Песните 

на с. Аспарухово, например, включени в репертоара на народна певица, 

записани с Оркестъра за народна музика на БНР и излъчени в 

предаването „Съботна трапеза“ на БНР-Варна през август 2018 г., са 

представени в сайта на БНР – Варна със звукови файлове и текст, който 

информира, че народната певица Силвия Димитрова е „следовница на 

ченгенските песни“, че тя записва обработки на Ангел Добрев като 

„част от наследството, което имаме от нашите баба и прабаби в с. 

Ченге“. Певицата разказва: „там са се запазили много песни, като този 

път записах три бързи и една бавна – две от сватбения цикъл, една 

еньовска и една лазарска“ (б. а., 2018б). Радиото в новите си онлайн-

продължения предлага чрез възможностите на медийната конвергенция 

и крос-медиите допълнителни канали за публично изплуване на новите 

традиции на потопените села. Дарик радио, което е излъчвало 

информация за селото, предлага интервю с кмета на с. Аспарухово 

Мария Георгиева през информация от БТА, като в информационния си 

сайт представя публикацията „Варненско село с нулева безработица 

посреща гости и за сватбен туризъм“. Към ресурсите на селото и 

язовира за природен и риболовен туризъм са добавени културният и 

фолклорният туризъм и приносът на местното читалище и групи, 

запазените празници – коледуване, Трифон Зарезан, станалото медийно 

атрактивно „мъжко хоро във водите на язовира на Йорданов ден“; 
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традиционният вече фолклорен фестивал „Ченге пее и танцува“; 

църквата „Света Петка“, с пояснението: „Тя е била в старото село, 

което е на дъното на язовира, и е преместена камък по камък в по-

високата част. В нея се извършват църковните ритуали при 

венчавките“. Акцентира се върху връзката на старите ритуали с новата 

традиция, в която селото намира социално-икономически перспективи 

– организирането на сватби (б.а., 2020).  

Много и различни са аудиовизуалните образи на локалната 

традиция, които попадат в дигиталните медийни платформи през 

телевизионни форматирания. Факт е, че в България през последните 

години нараства времето за гледане на телевизия и телевизионната 

аудитория остава стабилна (Спасов, 2011а: 228; 2011б: 290). Песни, 

танци и ритуали от старо Ченге могат да се видят в YouTube канала на 

телевизия СКАТ, която има в програмата си седмично предаване „От 

българско, по-българско“, в което групи за „автентичен фолклор“ от 

страната гостуват в софийското студио на телевизията и представят 

локалните си репертоари. В предаването от 14 април 2018 г. с. 

Аспарухово представя фолклорната си традиция с група за автентичен 

фолклор „Сминена китка“ и танцов състав „Ченгенско хорце“ (От 

българско, по-българско, 2018). Репортажи и откъси от информационни 

емисии на телевизия СКАТ, представящи празнуване на календарни 

ритуали и празници в Аспарухово и двете издания на фолклорния 

фестивал „Ченге пее и танцува“ по-късно се вграждат в YouTube канала 

на телевизия СКАТ (Ченге пее и танцува, 2018) и в социалните мрежи 

(Ченге пее и танцува, 2019).  

Виртуалният обрат в началото на ХХI в. с характерните за него 

достъп до по-пълна и вярна информация, с етиката на интерактивността 

и хиперреалността на мрежата (Дичев, 2009б) обуславя тенденцията 
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традицията, потопена от язовирните води и от процесите на 

модернизация, да изплува и да залива дигиталните медийни 

пространства. Многобройните примери дотук, свързани с дейността на 

професионални медийни институции и организации, част от които 

подкрепяни с държавен бюджет (БНР и БНТ), бледнеят пред низовата 

креативна активност в интернет на граждани, сдружения, общности и 

независими организации, които доброволно и ентусиазирано, по едни 

или други причини, по един или друг начин издирват, организират, 

представят с нестандартно мислене и въображение локалните културни 

традиции. Най-популярната в България социалната мрежа Facebook, 

заради възможностите за споделяне на информация и развлечение, 

която като платформа за свободно и лесно споделяне на снимков и 

видеоматериал е близка до нагласите на аудиторията да разглежда 

чужди снимки и профили (Silverthorne, 2009), се оказва особено 

наситено място в дигиталната картография на медийното изплуване на 

отвоюваните от потапяне и забрава традиции на с. Аспарухово. Следи 

от старите аспаруховски песни, ритуали и носии, съхранявани като 

локална традиция от читалищната група за автентичен фолклор 

„Сминена китка“, могат да се видят и чуят в социалните мрежи. Във 

фейсбук-профила на местен хотелски комплекс, като част от 

рекламните ресурси на фолклорния туризъм, са публикувани видео с 

песента „Отдолу иде мамо“ (Комплекс Овчага, 2018) и момент от 

посрещането на гостите в комплекса с участието на танцьорите от 

„Сминена китка“ и „Ченгенско хорце“ (Комплекс Овчага, 2019).  

Най-много и най-разнородни снимкови, аудиовизуални и текстови 

материали, свързани с фолклора на с. Аспарухово и неговите носители, 

издирени и съхранени, заснети и копирани от граждани на Аспарухово, 

съдържа профилът на Facebook групата „село Аспарухово, Варненско“ 
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с кауза атрактивно представяне на родното село (село Аспарухово, 

Варненско, 2020). За участниците в групата важна част от прелестите 

на селския туризъм в Аспарухово е фолклорната традиция. През 

последните две години там са поместени стотици снимки, видеа, 

текстове, афиши, представящи местни певци и танцьори, местни 

празници и фестивали, участници в ритуали и празници (коледуване и 

лазаруване, кукерски игри, Трифоновден, Йордановден с хоро във 

водите на язовира); стари снимки на предци в народни носии от лични 

фотоархиви; клипове на народни песни, изпълнени от местни таланти 

(„Сминена Китка“, Силвия Димитрова, Симона Тодорова); и клипове 

на народни певци (Деян Митев и Донко Марков), заснети пред 

аспаруховски къщи и язовир „Цонево“ като екзотичен декор; снимки и 

видеорегистрации на първото и второто издание на фолклорния 

фестивал „Ченге пее и танцува“ и др. Един от няколкото документални 

фоторазказа за празнуването на Еньовден е съпроводен с пространно 

описание на локалните особености на ритуала: „Още на летен 

Атанасовден, 2 май, започват еньовденските хора. На тоя ден в 

местността Манастира се прави общоселски курбан. Манастирът е 

съществувал до ХVI век, сега от него са останали развалини. (…) На 

Летен Атанасовден момите избират малко момиченце с живи родители, 

което е “еня”. Срещу всяка неделя до Еньовден те играят хоро и носят 

енята из село – на Юрта и на Игрището. (…) Енята е облечена в 

сватбени дрехи – с червено було. На главата си момиченцето имало 

венец от пелин и държало в ръце по китка пелин, които непрекъснато 

размахвало; с пелин е било и опасано. Когато го носят, то е право на 

раменете на момата. На самия Еньовден рано сутринта обличали 

отново енята и бавно и тържествено, пеейки “Еньо, клепай, Еньо!”… 

(село Аспарухово, Варненско, 2020). Не се споменава, че цитираният 
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текст е част от книгата на Анчо Калоянов „Добър юнак с добра коня“ 

(Калоянов, 1995: 182); както не се споменава и авторският екип на 

документалния филм „Сезони“, включен в профила. В по-ранна 

публикация около Еньовден в същия профил е поместен идентичен 

текст с бележката „С този обичай се представи селото на откриването 

на първият събор в Копривщица“. Неколкократното усвояване на 

авторски текст без цитиране е показателно както за анонимността и 

възможността за плагиатство във виртуалната социална мрежа, в която 

достъпът до информация се мисли като право (Дичев, 2009б: 23); така и 

за популярността на книгата на Анчо Калоянов, която се „снароднява“ 

и се мисли като част от местната устна култура, която принадлежи на 

аспаруховци по право.  

Насищането на профила „село Аспарухово, Варненско“ с 

визуални знаци на местната фолклорна традиция отстъпва само на 

изобилния фото материал от панорамни снимки на язовир Цонево със 

селото и природната забележителност „Чудните скали“. Качването на 

снимки в мрежата се определя като „обезсмъртяване“ и „импулсивно 

опубличностяване“ (Дичев, 2009а: 118-119) – в случая този 

емоционален импулс задоволява не само отделния обитател на 

мрежата, а и местната групата, земляческата общност, нейният 

граждански активизъм, свързан с локалния патриотизъм, знак на който 

е селската фолклорна традиция. Хората качват снимки на себе си и 

своите деца, облечени в местно традиционно облекло. Новите снимки 

са израз на гордост и повод за поука: „Хубаво е да се научим да ценим 

и пазим това, което ни е завещано!“, гласи текст под снимки на деца в 

аспаруховски традиционни носии, поместени през септември 2020 г. И 

снимките на язовира стават повод за актуализиране на паметта за 

фолклорната традиция: една от тях, публикувана през 2016 г., показва 



Сблъсък на парадигми: отвъд 

нормативната опозиция онлайн/офлайн 

Венцислав Димов, Лозанка Пейчева. Потопено 

наследство: за песните от дъното на язовира и 

медийното им изплуване с. 164-192 

 

 

 

Медиалог/ Medialog, бр. 8/2020 

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

183 

хълм отвъд язовира, наричан „Могилата“ и член на групата коментира: 

„Чичо ми Дойчо свиреше с кавала от Могилата“ – споменът е за 

местния кавалджия Дойчо Тодоров, който в утрото на всеки Гергьовден 

преминавал река Луда Камчия (преди да се построи язовир Цонево) и 

свирел от Могилата, като звуков сигнал за започване на Гергьовските 

ритуали в селото.  

За да се разбере спецификата на употребата на местната 

фолклорна традиция като ценен ресурс за мобилизация и общностна 

самоидентификация, може да се сравни присъствието ѝ в 

аспаруховската фейсбук група с присъствието на фолклора, народните 

песни и ритуали в друга подобна група. Страница на Атларе – 

Жребчево, дело на Мими Цонева, е част от сайт, „създаден от бившите 

жители и потомци на село Жребчево“, за да се разкаже „живата история 

на нашето потопено село“ със „стари снимки и разкази за живота, бита 

и обичаите на Атларци“ (atlare.com., 2020). Местната традиция е 

представена с легенди за името и създаването на селото и топонимия. 

Поместена е историята на търсенето и откриването на една народна 

песен с името на селото: „В Атлари село никакво“. Разбираме, че 

случайното откритие на Мими Цонева в интернет продължава с 

издирване на песента чрез екипа на профилираното предаване за 

фолклорна музика „Срещи в 7/8“ във фонотеката на радио Варна, 

откъдето я насочват към регионалната библиотека, в която открива 

песента в сборника на Тодор Джиджев „Народни песни от Тракия“ 

(Пейчева, Григоров, 2013) и я публикува в групата с отправка към сайта 

atlare.com, в който е обособена рубрика „Фолклор“ (Фолклорни песни 

на Атларци, 2020).  

Богатата музикално-фолклорна традиция на Аспарухово, 

излъчваща послания в културния живот на селото и днес, обуславя 
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появата на една особена група във Фейсбук – Училищен проект за 

научна експедиция „Аспарухово – бъдеще за фолклорния свят“. 

Младите хора от Средно училище за хуманитарни науки и изкуства 

„Константин Преславски“ – Варна представят в страницата си богата 

информация за дългогодишния си креативен изследователски проект: 

снимки на срещите с местни носители на традицията, обучение в 

тъкане, плетене, обличане на носии, изпълнение на песни и хорá; 

снимки от срещи с познавачи на аспаруховската традиция  и 

представяне на техни книги – премиера на книгата на Анчо Калоянов 

„Димитър Злочески и войводата Патрев“, представяне на книгата на 

Васил Василев „Носии от Ченге и Дългопол“; видеопослания за 

културната значимост на Аспарухово, които записват и изпращат 

участниците в проекта. Заедно с това в страницата са намерили място 

видеозаписи на аспаруховски ритуали и празници (Бабинден, Еньовден 

и др.) и културни новини, в които се огласява представянето и 

отличаването на проектния екип в конкурси, организирани от БАН и 

ИЕФЕМ. Учениците представят във фейсбук групата основно 

дейности, свързани със съхраняването на фолклора, но и съпътстващи 

инициативи: „Да спасим Чудните скали“ за запазване на природния 

феномен от рушене и графити, подкрепена от варненски и централни 

медии; срещи с доброволци от Америка и Европа за обучение в диалог 

с други култури. Основна в страницата е богатата информация за 

фолклорната култура на Аспарухово и за откриването ѝ от младите 

участници в проекта, които от своя страна я откриват за другите през 

възможностите на социалната мрежа като информатор, обучител, 

форум за размяна на мнения, трезор. Един от постовете в групата е 

портрет на Атанаска Мъглева – жена от Аспарухово, която дълги 

години е посрещала учениците, учила ги на песни и на любовта към 



Сблъсък на парадигми: отвъд 

нормативната опозиция онлайн/офлайн 

Венцислав Димов, Лозанка Пейчева. Потопено 

наследство: за песните от дъното на язовира и 

медийното им изплуване с. 164-192 

 

 

 

Медиалог/ Medialog, бр. 8/2020 

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

185 

фолклора. Учениците го правят в нейна памет, като публикуват снимки 

и текстове със словото на починалата носителка на традицията и с 

техни оценки за нея: „Всичко е възпято в нашите песни – Луда Камчия 

как тече, глава навежда надолу, под мостовете минава, край Ченге 

извива, стадата да ни напои, децата да ни окъпе и чергите да ни опере... 

Как да не е съкровище това! Аз, когато го казвам, пърха ми като птиче 

сърцето!“ (А. Мъглева). „Най-изключителното знание, което тя има, е 

песенната култура. Песните, които знае, събира и записва са 

неизброимо много. Тя дълбоко ги цени, казва, че всяка песен е история. 

Използва ги, за да реконструира собствените си спомени, те са елемент 

на разказа ѝ за миналото, помни смисъла, предназначението на всяка 

една песен и я тълкува на дълбоко емоционално ниво. Атанаска 

Мъглева е живото съкровище на Аспарухово… (Марина Стоилова, из 

проект на Седма фолклорна експедиция „Културните съкровища на 

Аспарухово“, награден с първа награда от БАН, 2015 г.). В памет на 

Атанаска Мъглева – с дълбока признателност за мъдрата доброта, с 

която ни учеше да обичаме Аспарухово завинаги! (Училищен проект…, 

2020). Последните постове, направени в навечерието на Деня на 

народните будители, представят експонирането в селото на 31 

октомври 2020 г. на изложба „Завръщане в Аспарухово 2020“ с четири 

табла за фолклорните традиции на Аспарухово, направени от 

участниците в проекта с финансовата помощ на родители, кмета и 

няколко местни хотели и ресторанти: история на Аспарухово според 

проучванията на Анчо Калоянов, карта на географските и културни 

забележителности на Аспарухово, схема на обичаите – семейни и 

календарни, представяне на женската ченгенска носия (Училищен 

проект…, 2020). 
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Заключение: изплуването на традицията – между 

информацията и атракцията 

Песните и хорáта, носиите и ритуалите на старото Аспарухово и 

неговите жители стават школа, в която 13 поредни години се учат вече 

стотици градски деца от Варна, които, понякога по-добре от 

аспаруховските внучки, ги научават. Носията от Ченге, предавана от 

баби на внучки, скритите кодове на шевиците, тайната на 

пребраждането и т.н., вече не се предават и споделят само по 

поколенческите и устни механизми, а стават общо притежание – вижте, 

например, как може да си направите „ризата на баба Маргя“, артефакт 

от 1912 г., в сайта „История в шевици“ (Женска риза от село 

Аспарухово (Ченге), 2019). Можете и да се научите да пеете 

аспаруховските песни, дори да не сте били на терен в селото: 

текстовете, събрани и публикувани от Анчо Калоянов, са достъпни чрез 

интернет платформата Литернет (Калоянов, 2002). Младата варненска 

певица Силвия Димитрова, наследник на певици от Аспарухово, е 

записала няколко стари песни – можете, например, да чуете и видите 

във Vbox7 една „автентична народна песен от с. Аспарухово, 

Варненско – Ченге“, която се пее на „Връбнишкия буенек“ и да 

откриете този буенек с моми в „синчяни“ ченгенски ризи (посинени със 

синка) в двор на една от старите аспаруховски къщи, спасени от 

потопяване („Поръчал ми Добри“, 2015). Песента, представена като 

„автентична“, не е същата, която някога е огласяла потопените махали 

на Ченге, не само заради инструменталния съпровод и обработката. 

Няма да е същото като едно време и ритуалното хоро, което виждате в 

социалните мрежи да играят младите мъже от Аспарухово на 

Йордановден, нагазили във водите на язовира, с развято национално 

знаме. Хоро на Богоявление във водите на Луда Камчия в Ченге, 
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доколкото ни е известно, е нямало, имало е само къпане на младоженци 

и именяци на Ивановден. Но пък днес има медийни клишета, като 

„Леденото хоро“ в Калофер. И много развети национални знамена по 

снимки и клипове, които са знак за медийните употреби на 

фолклорното като национален символ с патриотична възбуда. 

Последното обяснява как в един от ремиксите на „Притури се 

планината“, на фона на ориенталските мотиви на арменския дудук се 

чува крясък „Господ е българин!“ и не само заради това 

преобладаващите постове на потребители на клипа са: „Да живее 

велика България“, „Да живее православна България!“ и т.н. (DJ 89, 

2020). Да, потопеното наследство изплува в дигиталните медии изпод 

водите на залелите старите села язовири. Добива нова виталност, 

защото в новите медии става все по-подходящо за универсални 

употреби. Дава информация за локалната култура, и колкото по-

отдалечен и чужд е адресатът, толкова по-екзотично изглеждаща 

следва да е традицията, за да привлича вниманието и да бъде откроена 

сред роящите се други медийни образи. Медийно форматирана, 

фолклорната традиция и културното наследство могат да изпълняват 

обучителни функции, каквито имат и медиите. Но медийното обучение 

променя традицията. Редом с други практики за употреба на 

националното като рекламен репертоар (Минева, 2008), фолклорните 

богатства на потопеното Ченге придобиват принадена стойност не само 

като локално наследство, а и като модерна „национална традиция“, 

която в село Аспарухово вече успешно е продавана като ресурс на 

фолклорния туризъм на групи от летовници през 80-те и 90-те години 

на миналия век. Основна „таргет-група“ са българските туристи, на 

които започват да се предлагат и традиционни сватби, и „ледени хора“, 

и нови фестивали. В друга публикация сме констатирали, че през 
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последните две-три десетилетия фолклорната музика в българските 

електронни медии намалява като количество и качество; в същото 

време в новите дигитални медии фолклорната музика изплува и 

нараства лавинообразно като количество – продукция пъстра в стилово-

жанрово отношение, многообразна като медийни реализации и 

форматирания (Пейчева, Димов, 2014: 309). С образите на това 

възстановено, въобразено и конструирано наследство в и чрез новите 

медии изплуват и много други неща.  

Изплуват все по-видимо и вседостъпно, като руините на църквата 

„Св. Иван Рилски чудотворец“ от язовир Жребчево, които вече са част 

от хиляди любителски снимки и клипове, ресурс на културния туризъм, 

декор за игрални филми… Няма църква, но има атракция.  
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ДИГИТАЛНОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БНТ И БНР В 

СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ: РЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ ЕВОЛЮЦИЯ? 

Ивелина Георгиева 

 

THE DIGITAL PRESENCE OF BNT AND BNR IN SOCIAL 

NETWORKS: REVOLUTION OR EVOLUTION? 

Ivelina Georgieva 

 

Резюме: Целта на текста е да обобщи и анализира как Българската национална 

телевизия и Българското национално радио използват платформите на социалните 

мрежи. Основната теза е, че двете обществени медии усилено работят по активното 

си дигитално присъствие, за да се откроят като информационни лидери с високо 

обществено доверие не само в телевизионния и радио ефир, но и онлайн. БНТ и БНР 

като най-големи обществени медии у нас дават и добра перспектива на това как се 

развива българската медийна среда онлайн. Отдавна това не включва само 

уебсайтовете на медията, а пълноценното й адаптиране в сферата на социалните 

мрежи, където най-важен е потребителят и неговите интереси. 

Ключови думи: БНТ, БНР, обществени медии, социални мрежи, дигитализация 

 

Abstract: The aim of this text is to encompass and analyze how the Bulgarian national 

television and the Bulgarian national radio use different social media platforms. The main 

thesis is that the two media are working hard on their active digital presence to stand out as 

information leaders with high public trust not only on television and radio but also online. 

BNT and BNR as the largest public media in our country also give a good perspective on 

how the Bulgarian media environment is developing online. For a long time now, this has 

included not only the media's websites, but also its full adaptation in the field of social 

networks where the user and his interests are most important. 

Keywords: Social networks, public media, Bulgarian national radio, Bulgarian national 

television, digitalization 
 

Появата на интернет като средство за масова комуникация е най-голямото 

предизвикателство за традиционните обществени медии, които постепенно, но 

и сравнително бързо трябва да се адаптират към новата медийна онлайн среда. 

Този процес е следствие на промяната на парадигмите, която настъпва при все 

по-масовата употреба на интернет не само като средство за комуникация, но и 

за информация. За обществените медии виртуалното пространство спомага за 

увеличаване на мащаба на аудиторията, както и дава по-добри възможности за 
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задоволяване на настоящите й интереси и очаквания. Редица са и 

технологичните предимства. 

Мария Попова разглежда  дигитализацията на традиционните медии в две 

направления (Попова, 2012). Първото е свързано с пренасянето и адаптирането 

на съдържанието на традиционните медии в интернет. Това съответно е 

свързано със създаването на дигитални версии, които увеличават медийното 

влияние на съответните компании. Някои от тях създават и изцяло онлайн 

медии, ориентирани към привличане на нови потребители и промяна на модела 

на предаване и получаване на медийната информация. И за двете съществен 

принос има реорганизацията на медийните редакции и създаването на нова 

структура като мултимедийната редакция. Друга посока на дигитализацията е 

свързана със заместването на аналоговия сигнал с цифров при радио и 

телевизионните оператори и организирането на нови формирования 

(мултиплекси), които да обединяват различните дигитални радио и 

телевизионни канали. 

Фокус на настоящата работа е първото направление, свързано с 

пренасянето на съдържанието на БНТ и БНР в интернет, и по-конкретно – 

социалните мрежи. 

Дигиталната епоха е предизвикателство за обществените медии, тъй като 

конкуренцията им с търговските се засилва заради понякога по-големите 

финансови и технологични възможности, които те имат. Появяват се и нови 

платформи за достъп до съдържание като Netflix, Spotify, iTunes и социалните 

Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Променят се съществено и навиците на 

аудиторията – наблюдава се спад в слушаемостта на ефирното радио, гледането 

на телевизия, купуването на вестници. Интернет е широкодостъпен, лесен и 

удобен, разнообразен, а това поражда своеобразна битка в медийната среда за 

потребителското внимание, което вече е разсеяно от стотици източници на 

информация. 
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По данни на Националния статистически институт от края на 2019 г. 

75,1% от домакинствата у нас имат достъп до интернет (НСИ, 2019). 66,8 на сто 

от хората всеки ден или поне веднъж седмично използват интернет. 44,9% 

използват интернет за четене на новини, вестници, списания, 63,2% използват 

мобилен телефон или смартфон за достъп до интернет. 52.9% yчacтвaт в 

coциaлни мpeжи (Fасеbооk, Тwіttеr, Іnѕtаgrаm, Ѕnарсhаt). Показателно за 

промяната в навиците на аудиторията са и данните, според които например 

общата радио аудитория в страната намалява (данни на Ipsos, разпространявани 

от NielsenAdmosphereBulgaria (Отчет за програмната, технологичната и 

финансовата дейност на Българското национално радио, 2019).  

Сред ползите за активното присъствие на обществените медии в 

социалните мрежи се открояват още: 

- увеличаването на трафика на сайтовете им; ; 

- повишаване на потребителската лоялност и ангажираност; 

- социалните мрежи помагат за намаляване на дистанцията между 

журналист и зрител/слушател, което спомага за по-високото доверие в медията, 

както и за създаването на взаимоотношения на доверие и уважение; 

- достъп до повече технологични възможности (live streaming, пряка 

връзка със зрители и слушатели, бързо и лесно разпространение на снимки, 

видеа, аудио и видео записи); 

- промотиране на нови рубрики, предавания, празнични програми, 

ексклузивни интервюта и репортажи, кампании, инициативи. 

 

1. БНР 

Разпространението на съдържанието на всички програми в дигиталното 

пространство е сред приоритетите на Българското национално радио. 

 

 



 
Революция или еволюция: радио, медийна 

грамотност, цифрова среда 

Ивелина Георгиева. Дигиталното присъствие на БНТ и 

БНР в социалните мрежи: революция или еволюция? с. 

193-204 

 

 

 

Медиалог/ Medialog, бр. 8/2020 

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

196 

1.1. Дигиталното в БНР днес 

„БНР портал“ обхваща сайтовете на програмите „Хоризонт“, „Христо 

Ботев“, Радио България, Бинар, както и тези на 9-те регионални радиостанции. 

Настоящата практика, свързана с дигиталното присъствие, е да се публикуват в 

сайта на медията дигитализирани материали от ефирната програма – новини, 

репортажи, интервюта в текстов вариант, придружени със звуков файл. През 

последната година интернет-групата bnr.bg привлича средно над 1 милион 

потребители месечно(Данни на Gemius, 2020). Най-висок ръст на 

потреблението се наблюдава през месеците март и април 2020 г., когато бе 

обявено извънредно положение в страната заради разпространението на 

коронавируса. През тези месеци са наблюдава около 70% ръст на броя 

потребители, които са посетили сайта на БНР. 55% от посещенията в сайта са 

генерирани от социалните мрежи и най-вече Facebook. 

От края на 2017 г. всички емисии новини, спорт и прогнозата за времето 

на Българското национално радио са на разположение за слушане в 

платформата БНР Play. Платформата предоставя централизиран достъп до 

мултимедийното съдържание от уеб страницата на БНР. БНР Play също показва 

възходяща тенденция на потребление. 

От октомври 2019 г. БНР развива и подкаст, като използва платформите 

на Soundcloud и Spotify. Целта е там да се разпространяват специално 

създадени аудио продукти с теми и рубрики, които да допълват и развиват 

съдържанието на ефирните програми. В БНР подкаст има авторски предавания 

като рубриката „Големите“ за велики български личности, така и цели 

предавания („Политически НЕкоректно“) или части от тях („Изотопия“). 

Създадена е и специализирана рубрика за здраве. В БНР Подкаст се 

осъществява и кампанията на Европейския парламент „Отговорът на ЕС срещу 

COVID-19“. По време на дистанционно обучение там се публикуват и уроци по 
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музика, създадени в съвместен проект с Министерството на образованието и 

науката. 

Присъствието на Националното радио в социалните мрежи е най-видимо в 

най-популярната у нас мрежа Facebook. Там освен Националното радио, всяка 

от отделните програми, а и отделни предавания, също развиват свои страници 

или групи. Съществуват и специализирани групи – „БНР Новини“, „БНР 

Култура“, „БНР Спорт“, „БНР Здраве“, „БНР Бизнес и финанси“, в които се 

разпространява тематично новинарско съдържание. Facebook групите са акцент 

в новия дизайн на социалните мрежи, който беше представен от Марк 

Зукърбърг по време на годишната конференция F8 на Facebook през 2019 г. 

(Gesenhues, 2019). В този смисъл медията логично и навременно работи по 

развитието им, като създава там трайна и лоялна аудитория. Емблематични за 

медията предавания като „Неделя 150“ и „Нощен Хоризонт“, предавания на 

Радио София и на други регионални медии често използват възможността да 

излъчват на живо през социалната мрежа. Страниците, които публикуват 

предимно новини като тази на БНР и Програма „Хоризонт“, пък редовно 

излъчват на живо събития с висок обществен интерес. 

БНР е първата медия, която създава своя  „Общност“ (Community) в 

приложението Viber. Появата на Програма „Хоризонт“ там съвпада с началото 

на новата версия за социални контакти, която от Viber наложиха в началото на 

октомври 2018 г. По същество общността представлява групов чат, чийто 

членове могат да достигнат 1 милиард. След присъединяване към дадена 

общност тя става достъпна в основния списък с чатове на потребителя.   

В общността на Програма „Хоризонт“ ежедневно се публикуват водещи новини 

от сайта на БНР, като към 28.10.2020 г. броят ѝ надхвърля 5000 души. 

Присъствието на БНР в Twitter е слабо и незадоволително. Открояват се 

обаче профилите на регионалното Радио Бургас, както и англоезичните, турски 

и испански програми на Радио България. 
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БНР присъства и в социалната мрежа Instagram. Освен основен профил 

на медията, там може да открием и такива на някои от програмите и 

регионалните радиостанции. Публикуват се предимно снимки от събития и от 

процеса на работа в медията. 

LinkedIn е най-новата социална мрежа на радиото. Там обаче 

съдържанието е ориентирано към професионалните дейности на институцията 

БНР, като например обяви и конкурси за работа. 

От 2018 г. БНР има свой профил и в YouTube, където се публикуват 

авторски видео поредици като „Дигитални номади“ и „Младите гласуват“.  

Присъствието на БНР в социалните мрежи е изключително 

широкообхватно. Въпреки това се наблюдава липса на консолидирано 

присъствие и единен подход за публикуване в социалните платформи. 

Очевидно обаче радиото има ясен приоритет и работи по развитието на 

дигиталното си присъствие, за да се утвърди и там като информационен лидер. 

Имайки предвид високото обществено доверие в БНР, то присъствието му в 

дигиталната епоха би допринесло за създаването на високо професионална 

онлайн медийна среда. За тази цел в радиото работи отдел „Дигитални 

проекти“, чийто екип се занимава пряко със социалните мрежи, подкасти, 

сайтове и други бъдещи онлайн проекти.  

1.2. Дигиталното в БНР утре 

Сред предстоящите планове на ръководството на БНР е създаването на 

мобилно приложение за двете основни информационни системи IOs и Android 

(Балтаков, 2019). Според концепцията на генералния директор Андон Балтаков 

то ще доставя на потребителя не само сигналите на 11-те програми и радио 

„Бинар“, но и всички други аудио продукти и трайно съдържание, които БНР 

произвежда. Слушателят ще има възможност да слуша не само новини, но и 

предавания и елементи на предавания, когато му е удобно. БНР ще следва 
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световната практика да предлага архив на минали предавания поне в 30-дневен 

период. 

 

2. БНТ 

Интернет е територията с най-голям потенциал за развитие и за 

Българската национална телевизия. Именно заради това през последните 

години в медията се наблюдава все по-голямо и тясно интегриране към новите 

платформи чрез технологично развитие. Присъствието в социалните мрежи е 

съществена част от този процес. 

 

2.1. Дигиталното в БНТ днес  

Сайтът на националната телевизия bnt.bg обхваща тези на всички 

програми – БНТ 1, БНТ 2, БНТ 3, БНТ 4, както и подсайтовете на БНТ – 

Новини и БНТ Спорт. Всеки от тях присъства отделно в социалната мрежа 

Facebook, но най-разпознаваема и последвана е страницата на Българската 

национална телевизия (с над 131 500 последователи към 31.10.2020 г.), както и 

на новините на БНТ – „По света и у нас“ (с над 39 хиляди последователи към 

31.10.2020 г.). Добре развити са и профилите на предавания като „Панорама“, 

„Култура. БГ“, „100% будни“, „Референдум“, сутрешните блокове „Денят 

започва“ и „Денят с Георги Любенов“. Всички те се използват активно за 

анонси, споделяне на репортажи и интервюта, както и връзка с аудиторията. 

Освен в телевизионния ефир „Референдум“ се излъчва на живо и във Facebook, 

а последователите на страницата взимат участие в анкети на предаването. От 

април 2020 г. зрителите на БНТ 1 задават своите въпроси и в страницата на 

новото предаване „Питай БНТ“, в което получават отговори от експерти. 

Twitter профилът на БНТ няма активност от месец юли 2020 г. Въпреки 

сравнително големия брой последователи – 18 800, профилът на медията е 

преустановил дейността си още от началото на годината, а на 31 юли има само 
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един туит. Подобна е съдбата и на профилите на „По света и у нас“ и БНТ 2, 

които спират да туитват съответно през май и юни 2019 г.  

БНТ активно развива присъствието си в социалната мрежа Instagram, в 

която акцент са снимковите и видео материали. В официалния профил на bnt.bg 

се споделят снимки от процеса на работа в телевизията, любопитни кадри зад 

кулисите, снимки на гостуващи в телевизията известни личности, както и на 

настоящи и бивши нейни лица. В профила на „Новините“ съдържанието също 

се фокусира върху работата на водещите и репортерите, информационното 

съдържание е рядкост. Снимки на водещите и гостите най-често се виждат и в 

профила в Instagram на сутрешния блок „Денят започва“. 

БНТ създава свой профил в Youtube едва през септември 2020 г. Там 

телевизията публикува регулярно откъси или цели предавания от програмата на 

БНТ 1, както и емисии новини. Към 31.10.2020 г. последователите на профила 

са 564, а общият брой гледания близо 46 хиляди. С най-голям брой гледания е 

семейното куиз шоу „Последният печели“. 

В профила на БНТ в професионалната мрежа LinkedIn се публикуват 

информации за дейности на телевизията като медийна институция, 

професионални успехи, промотират се нови телевизионни и дигитални 

продукти. 

БНТ също присъства в канала за чат комуникация – Viber, но под формата 

на автоматизиран канал с всички новини от сайта bnt.bg. 

От март тази година Българската национална телевизия стартира подкаст 

с актуална информация за глобалната пандемия Ковид-19. „Под короната” 

предлага новини и полезни съвети и показва как върви животът в условията на 

изолация. Всъщност БНТ е първата българска телевизия със собствен подкаст. 

Телевизията започна поредица и за медийна грамотност „МеГра“, която цели да 

повиши медийната грамотност сред младите и активни българи. Други 

подкасти са „Американската мечта“ на международните редактори Биляна 
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Бонева и Милен Атанасов, както и „Подкастът на нощта“, посветен на 

инициативата „Нощ на театрите”. Подкастите на БНТ са достъпни в Spotify, 

Soundcloud, Аpple Podcasts, Google Podcasts, както и на сайта bntnews.bg. 

Развитието на подкасти следва стратегията за дигитално развитие на БНТ, част 

от която е обновеният новинарски сайт news.bnt.bg, както и мобилното 

приложение BNT News. 

През март приложението е лидер в новинарската категория на AppStore за 

iOS (БНТ стартира подкаст за коронавируса - “Под короната”, 2020), а към 

ноември 2020 г. е сред водещите 10 приложения за новини в магазина за 

Android базирани устройства. 

 

2.2. Дигиталното в БНТ утре 

Потенциалът на Националната телевизия в социалните мрежи е голям, 

особено заради богатото й авторско видео съдържание. Именно визуалното 

съдържание е това с най-голям принос за ангажираността на аудиторията 

онлайн. Качественото присъствие в социалните мрежи винаги се свързва с 

въздействащо визуално съдържание, което носи ясно послание.  

Несъмнено БНТ показва стремеж  и усилия да бъде в крак със световните 

тенденции, предлагайки широка палитра от онлайн възможности, чрез които 

аудиторията да достигне до медията. Не е ясно обаче в кой аспект БНТ ще 

приоритизира дигиталното си присъствие – дали ще бъдат обновени или 

възстановени досегашните профили или ще се появят нови. Ясно е, че все 

повече телевизията ще бъде търсена онлайн, а не само от дистанционното на 

телевизора. И тук, по подобие на БНР, медията отчита висок обществен интерес 

по време на Ковид-19 пандемията у нас през март 2020 г., когато само за 

седмица обновеният новинарски сайт news.bnt.bg отбелязва 111% увеличение 

на потребителите, 123% увеличение на новите посетители и 167% увеличение 

на прегледаните страници. Това илюстрира не само високото обществено 
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доверие към медията, но и значението на това тя да бъде широко и 

леснодостъпна във всяка възможна форма онлайн. Защото качествената 

журналистика заслужава да изплува все повече над повърхността. 

 

3. Революция или еволюция? 

Промяната на парадигмите в ерата на интернет и засилващото се значение 

на социалните мрежи обуславят разширяването на функциите на БНТ и БНР 

като телевизионна и радио медии. И двете се адаптират бързо и гъвкаво към 

новото медийно пространство и привидно не се отличават съществено по този 

признак от частните медии. Дигиталното присъствие не само обслужва 

информационни потребности, но и налага иновативни информационни 

стандарти. 

Медии като БНТ и БНР могат да доведат и до позитивна промяна във 

възприемането на социалните мрежи като източник на новинарско съдържание. 

Създадени в свободно пространство като интернет, социалните медии нямат 

нормативна регулация. Това често създава условия за разпространяване на 

неверни твърдения и клевети. Имайки предвид обаче доказаните във времето 

високи професионални стандарти в двете медии, можем да отбележим, че те са 

и ще бъдат пренесени успешно и в дигиталните продукти, които развиват. 

Работата в социалните мрежи обаче не е абсолютно свързана само с 

медиен опит и умения. Необходими са експертните знания и умения на 

специалисти по маркетинг на социалните мрежи, които стратегически да 

адаптират журналистическото съдържание в дигиталната среда чрез ефективни 

инструменти. А това ще бъде дългосрочна необходимост поради факта, че 

социалните мрежи ще бъдат неразделна част от развитието на традиционните 

медии, помагайки им да изградят добра репутация и облик, но и да достигат до 

милиони хора. 
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Като лидери в общественото доверие, БНТ и БНР не подценяват 

важността на аудиторията и промяната в навиците й, и преориентират частично 

или цялостно съдържанието си към разнообразни форми, за да обслужват 

пълноценно новите комуникационни канали. Това, което със сигурност 

предстои обаче, е изграждането на по-силно единство и интеграция между 

ефирното и онлайн излъчване и съдържание, така че и двете медии да създадат 

цялостен продукт, удовлетворяващ нуждата от информация и развлечение, 

независимо от времевите и пространствени фактори. 
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към Центъра за медийна свобода и медиен плурализъм (2018 г.) Завършила е 

курс по Mobile journalism (Сараево, 2019 г.). 
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БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО И ДАРИК РАДИО  

КАТО СЦЕНИ НА ЗНАНИЕТО:  

УЧЕНИТЕ В МЕДИИТЕ ПО ВРЕМЕ НА КОВИД-19 

Елена Фучеджиева 

 

BULGARIAN NATIONAL RADIO AND DARIK RADIO  

AS FIELD OF THE EXPERT KNOWLEDGE:  

SCIENTISTS IN THE MEDIA DURING COVID-19 

Elena Fuchedzhieva 

 

Резюме: Настоящото изследване е фокусирано върху експертното знание като 

една от най-търсените информации по време на кризи и върху ролята на медиите 

за подбора и легитимацията на експертите, чието знание и опит се предлага на 

аудиторията. Появата на коронавирусната инфекция породи една от най-
неочакваните кризи в България и точно заради това експертите и тяхното 

познание са във фокуса на вниманието на обществото, институциите, оперативния 

щаб и медиите. Целта на това изследване е да проследи по какъв начин 
журналистите търсят, получават и предават експертното знание на аудиторията си 

по време на кризи; кои учени и експерти канят за събеседници; могат ли те да 

бъдат категоризирани – по какви показатели; как експертите са представени на 

аудиторията; как журналистите разговарят с тях и променя ли се отношението им 

спрямо различните типове експерти, които интервюират. Какви са разликите в 

диалозите с експертите в разглежданите медии и какви специфики и тенденции се 

наблюдават в разговорите с тях по време на кризи. Разглеждам подбора на 

експерти, представянето им и интервютата с тях в БНР и „Дарик радио“ в периода 

8 март – 8 април 2020 г., т.е. през първия месец след появата на Ковид-19 в 

България.  
Ключови думи: експерт, учен, Ковид-19, медии, радио 

 
Abstract: The present study focuses on expert knowledge as the most relevant 
information during crisis and the role of media in the selection and identification of 
experts whose knowledge and experience is presented to the audience. The coronavirus 
crisis was one of the most unexpected crises in Bulgaria and that is why the experts and 
their knowledge turned out to be in the focus of attention of the public, the institutions, 
the national operational headquarters, and the media. The purpose of this study is to 
examine how journalists find and impart the experts knowledge to their audiences 
during crises; which scientists and experts they invite for interviews; how they present 
them to the audience; what kind of dialogues they form and whether their attitude 
towards the different types of experts they talk to changes. Are there any differences in 
the dialogues with the experts in the two media selected – Bulgarian national radio and 
Darik radio – and what specifics and tendencies could be marked in the conversations 
with them during the period 8th of March – 8th of April 2020. 
Keywords: expert, scientist, COVID-19, media, radio 

 

Какво е експертно знание? 
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Експертното знание е специализирано знание, което дава на носителя 

му специфични способности да разрешава практически проблеми и да взема 

аргументирани решения. То се основава предимно на емпирични 

доказателства, които му придават валидност, надеждност и истинност. В 

научните среди експертите притежават едни от най-добрите постижения в 

областта на своята експертиза, специализирали са достатъчно в различни 

подобласти на своята основна сфера на дейност и са достатъчно подготвени 

не само да дават стандартни решения, но и нетипични такива, както и да 

откриват грешките в процеса на решаване на дадена задача. Експертното 

знание и опит са от съществено значение в процесите на решаването на нови 

проблеми и задачи, за което свидетелства и нарастващата им роля в 

демократичните общества. 

И въпреки че информационното общество притежава и използва 

неограничено количество информация, а достъпът до независими и 

достоверни източници е практически безграничен, това познание не е 

достатъчно, за да могат потребителите да формират експертно мнение. То 

продължава да принадлежи на експертите и учените, затова, особено по 

време на кризи, журналистите ги търсят като най-достоверен източник на 

експертно знание. Експертите са тези, които могат да интерпретират 

наличната информация, да я превърнат в аргументи и, защитавайки научно и 

емпирично становищата си, да подпомогнат вземането на адекватни 

решения в дадена ситуация. В социалната си роля експертът присъства и 

чрез легитимацията на специализирана институция, към която принадлежи. 

Тя удостоверява постиженията му с различни форми на сертификация и 

лицензиране, с което признава способностите му да разрешава практически 

проблеми, да прилага научното познание в създаването на правила и 

стандарти. 

Тъй като радиото е медията, която в периода на извънредното 

положение бе най-адаптивна към новите социални ограничения и правила за 

общуване, насочих изследването си към радиоинтервютата с експерти, 

проведени в определен период в две радиостанции – БНР и „Дарик радио“. 
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Дори в условията на настъпваща криза, актуалните радиопредавания в 

разглежданите медии успяха да произведат съдържанието си, без да се 

налага да променят начина на общуване със събеседниците си. Телефонните 

интервюта отдавна са пълноценна форма на общуване в радиото и 

отдалечеността на събеседниците не повлия на съдържанието. Подходящата 

за аналитични разговори среда е ключовата характеристика, която превърна 

радиоефира в сцена на научното знание в много по-голяма степен от 

останалите медии, заради което изследването ми търси своите примери 

именно там. 

 

Описание на изследването 

Изследването си поставя за цел да проследи формите на общуване с 

учени и експерти в БНР и „Дарик радио“, как се развиват диалозите с тях, 

придържат ли се събеседниците към експертното знание и какви специфики 

могат да се откроят като тенденции в интервютата с тях. За целта на 

изследването е направен контент-анализ на подбрани интервюта с експерти 

в БНР и „Дарик радио“, в които събеседниците са поканени изрично като 

такива и имат отношение към настъпващата криза. Това изключва записи от 

пресконференции и преразказани от репортер разговори, тъй като за 

изследването от значение е диалогът с експертите, начинът, по който 

журналистите комуникират с тях и предават на аудиторията експертното им 

знание. Периодът на изследването е едномесечен, началната дата е 8 март 

2020 г., когато бе обявен първият случай на болен от Ковид-19 в България. 

Заради спецификите на организирането на архива в сайтовете на БНР и 

„Дарик радио“ са подбрани интервютата с експерти, които са били 

събеседници в предаването „Неделя 150“ по БНР и в „Дарик радио“, 

независимо в кое предаване са гостували в този едномесечен срок. В 

разглеждания период в „Неделя 150“ са гостували 15 експерти, а в „Дарик 

радио“ – 13. Интервютата с тях могат да бъдат разпределени в няколко 

категории, които ще обособим по-надолу в текста. 
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Кого наричаме експерт, учен, интелектуалец? 

Най-често срещаното определение за експерт е човек, притежаващ и 

боравещ с голяма база специализирани познания, който е наясно с най-

актуалните научни постижения в дадена област. Според Българския тълковен 

речник експертът, освен специалист в своята област, е и някой, „който се 

използва за разрешаването на въпроси, изискващи специални знания“. Тоест, 

на него му е вменена функцията да подпомага решаването на специфични 

въпроси. Ученият (отново според Българския тълковен речник) пък е някой, 

който е „получил знания и опит чрез системно учене, специалист в някоя 

област на науката, който разработва творчески нейните проблеми“. А за 

интелектуалеца е дадено следното тълкувание: “човек, който се занимава с 

умствен труд, свързан е с наука, литература, изкуство и др.“(Българки 

тълковен речник). Според тези определения експертът може да бъде учен и 

интелектуалец, но не всеки интелектуалец може да бъде експерт. Най-

съществената разлика, която можем да открием между определенията за 

учен, интелектуалец и експерт, е фактът, че експертът се ползва за 

разрешаването на специализирани казуси, разчитайки на знанията си, на 

него му е вменено изискването за практическо приложение на знанията, 

докато ученият и интелектуалецът могат да са само носители на познанието.  

Снежана Попова въвежда в типологията на образите на 

комуникаторите ролята на „знаещия за събитията“ (Попова, 1997: 34-38). 

Роджър Пилке-младши разработва типология на различните учени в ролята 

на експерти в процеса на политически консултации, в която той също 

откроява учения само като носител на познанието, но не и като предприемащ 

дeйствие, базирано на познанието: „Ученият няма интерес към процеса на 

вземане на решения и последствията от становищата си – за него са 

важни информацията и фактите. Ученият служи като източник за 

вземащия решения, готов е да отговори на фактически въпроси, които 

вземащият решение смята за уместни“ (Pielke Jr. 2007: 2). Докато 

експертите, освен че се опират на най-добрите постижения в областта на 

своята експертиза, са специализирали достатъчно в различни подобласти на 
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своята основна сфера на познания, така че да се чувстват достатъчно 

подготвени не само да обосновават стандартни решения, но и да правят 

нетипични такива. В този процес на практическа насоченост на познанията 

конкуренцията с други експерти е фактор, определящ същността на пълното 

експертно знание, тъй като могат да бъдат сравнени различни методологии, 

стандарти и ценности. Според Илин Йоана Артелиус от Тексаския 

университет в Остин конвенционалното знание определя „експерт“ като 

някой, който знае повече за даден предмет или може да се представи по-

добре от средното в определена област. Но експертизата не е просто 

умението да се представиш по-добре от друг в дадена област, а и да успееш 

да се легитимираш в обществеността, да се пребориш за припознаване като 

по-добър от другите (Hartelius, 2008). В свое изследване, наречено 

„Камбрийска овца“, Брайън Уин работи върху тезата, че всеки би могъл да 

бъде експерт – той предоставя икономически аргументи в полза на тезата, че 

не можем да приемаме институционалната експертиза безкритично, тъй като 

тя много често е съобразена с други, ненаучни обстоятелства (политика, 

икономика, стратегии, обезщетения, пазари и т.н.). Затова той откроява 

ролята на „контраекспертите“, които извеждат своите изводи и становища от 

опита и от своята собствена експертност, и независимо от държавните, 

институционалните експерти, тъй като становищата им често си 

противоречат и така експертите и контраекспертите могат да препоръчат 

съвсем различни насоки на действие в една и съща ситуация (Wynne, 

1996:44-83). В заключението си Уин обособява важен въпрос, който може да 

се отнесе към всяка една експертиза – към кого е насочена тя? Според него 

този въпрос е ключов не само за заключенията на експертизата и за процеса 

на разпространението ѝ, но и за самите експерти. В статията си 

„Експертното знание” Даниел Литъл заключава, че: „Експертизата може 

да се разглежда като вид социален капитал, въз основа на който експертът 

и тези, които използват услугите му, могат да получат различни видове 

предимства“ (Little, 2013). 
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Или най-общо казано, експертът притежава значително количество 

научни знания в дадена област, които са резултат от задълбочената му 

работа и от опита му; притежава достатъчно познания и умения, характерни 

за сферата, в която е експерт, и може да ги използва свободно и уверено в 

решаването на дадена задача или в откриването на грешки в процеса на 

решаване на дадена задача.  

Наблюдава се тенденция традиционните характеристики на 

експертното знание – надеждност и истинност – да се променят и дори да 

изчезват, докато новите – признание, популярност, приемливост – стават все 

по-значими при взимането на решение кой може да бъде оценен като 

експерт. Според изследователи (Ericsson, 2018) почти всички модели и 

разновидности на експертното знание могат да бъдат обособени в 

поддисциплината на когнитивната наука, която най-общо можем да наречем 

„експертиза и експертно представяне“. Но докато в началото на 

изследванията по темата акцентът е върху самата експертиза и начина ѝ на 

представяне, то в последно време социалната роля на самите експерти 

започва да става все по-значима (Kołtun, 2015). Тази тенденция придава 

експертна стойност на определени личности и групи, признати за лидери в 

информационното общество, без да е задължително експертизата им да бъде 

институционално легитимирана. Този нов тип експерти са носители на 

добре пригодени и широко рекламирани кратки становища, които лесно 

могат да бъдат използвани след това като „експертно знание“ (най-често от 

политически лидери и съветници) в широки дискурси. Това крие опасност 

недоказани и съмнително верни, но легитимирани чрез официални 

политически или корпоративни лобита експертни знания, да направят 

неофициалната, необоснована и непроверена експертиза по-популярна от 

официалната, обоснована и проверена (Hetmański, 2020). 

Нарастващият социален интерес към авторитети поставя в центъра 

вече не самото знание, а личността – преминава се от обективни, емпирични 

и институционално доказани критерии към субективни, психосоциални 

критерии за експертност, към които спадат и реторичните и комуникативни 
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способности на личността, която ще разпространява даденото знание. 

Обективният аспект на знанието е доминиран от субективния. Не е важно 

какво или как, а кой притежава и предоставя експертните знания, тъй като 

той насочва вниманието на обществеността към съдържанието. Това е 

особено важно обстоятелство при използването на експертно знание по 

време на кризи, тъй като тогава то е ключово за почти всички национални и 

обществени органи и институции, ангажирани с вземането на решения, 

които ще бъдат валидни за цялото общество. В свое изследване по друга 

тема, свързана отново с медицинска проблематика, Вяра Ангелова пише: „В 

състояние на криза нормализиращото говорене е повече от заплаха, то се 

определя като говорене без факти“ (Ангелова, 2014: 150). Обществените 

кризи притежават различни характеристики, но тъй като това изследване се 

фокусира конкретно върху кризата, настъпваща с появата на Ковид-19 в 

България, в разглеждания период тя приема и характеристиките на 

извънредното положение, което е обявено в страната на 13 март 2020 г. В 

ситуация на извънредно положение се случват и разглежданите в това 

изследване интервюта.  

 

Специфики на извънредното положение 

Извънредното положение е ситуация, в която правителството на дадена 

страна получава правомощия да предприема действия, които не биха били 

позволени в нормални обстоятелства. По време на извънредно положение 

правителствени служби и институции задействат извънредни мерки за 

справяне с конкретната ситуация, но макар законодателната дейност в този 

случай да е много по-бърза, приетите специални закони важат само докато е 

в сила извънредното положение. То няма краен срок, а се отменя изрично, 

след като са отпаднали основанията за обявяването му. Според чл. 84, т. 12 

от Конституцията извънредно положение в България може да бъде обявено 

от Народното събрание по предложение на президента или от Министерския 

съвет. Извънредното положение позволява приемането на временни закони, 

които ограничават част от правата на гражданите (като придвижването 
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между градове и държави, например). Тоест, извънредното положение е 

предпоставка за бързи и категорични решения, основанията за които са 

базирани на спецификите на обстоятелствата, които го налагат и които много 

често се обосновават на различни експертни становища. Ако следваме 

типологията на събитията, която прави Жана Попова, журналистите 

отразяват кризисно събитие (Попова, 2013: 56).  

 

Медиите по време на извънредното положение през март 2020 г. и 

как радиото превръща ефира си в сцена на научното знание?  

В разглеждания период преобладаващото експертно знание, което 

медиите разпространяват, е на експертите от Националния оперативен щаб 

(НОЩ). Ежедневните пресконференции спестяват на много журналисти 

усилията да търсят сами експертното знание и легитимирани експерти, да 

сравняват становища и данни (и това е така поне до отчетливата поява на 

опозиционни становища). Цитати на членовете на НОЩ от 

пресконференции присъстват почти във всички медии под формата на 

съобщаване на информация и експертни становища, а не като задълбочен 

диалог с журналистите. Но тъй като за това изследване от значение е 

диалогът с експертите, начинът, по който журналистите комуникират с тях и 

се отнасят към експертното им знание, няма да бъдат взети под внимание 

тези цитати, записите от пресконференции или преразказаните от репортер 

съждения на експерти. 

В разглеждания период един от форматите за радиоинтервюта – 

телефонните интервюта – се наложи като основен. Преимуществото, което 

присъстващите в студиото събеседници получават (доминиращата роля на 

директния контакт с водещия над индиректния) за сметка на включените по 

телефона, отпадна като фактор в диалога. В периода 8 март – 8 април 2020 г. 

в предаването „Неделя 150“ гостуват 15 експерти, чиито интервюта касаят 

пряко или косвено кризата с Ковид-19. Според принадлежността им към 

определена институция или организация, както и според експертизата им, те 

могат да бъдат разпределени в следните категории: 
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Научни експерти 

Доц. Иво Инджов – специалист по публични комуникации, 

преподавател във Великотърновския университет  

Проф. Даниела Бобева – преподавател, икономист, бивш вицепремиер 

Доц. Атанас Мангъров – инфекционист 

Д-р Огнян Минчев – политолог 

Политически експерти 

проф. Георги Михайлов – член на Комисията по здравеопазване към 

Народното събрание 

д-р Хасан Адемов – председател на Комисията по труда и социалната 

политика 

Ивайло Калфин – бивш вицепремиер, министър на социалната 

политика, съветник на еврокомисаря по бюджет и финанси 

д-р Даниела Дариткова – председател на парламентарната група на 

ГЕРБ 

Експерти от Националния оперативен щаб (НОЩ) – експерти, 

които в момента на говорене са пряко ангажирани с държавната политика 

за справяне с кризата:  

ген. Венцислав Мутафчийски 

проф. Николай Витанов 

доц. Ангел Кунчев 

Експерти от неправителствени организации 

Георги Ангелов – старши икономист от „Отворено общество“  

Пламен Димитров – психолог, бивш председател на Дружеството на 

психолозите в България. 

Михаил Екимджиев – правозащитник, председател на „Асоциация за 

европейска интеграция и права на човека“ 

Институционални експерти 

Проф. Петко Салчев – управител на НЗОК  

 

В същия период в „Дарик радио“ интервютата с експерти са 13, 
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разпределени в категориите по следния начин: 

Научни експерти 

проф. д-р Милен Балтов – икономист, заместник-ректор на Бургаския 

свободен университет 

доц. Наталия Киселова – преподавател в Софийския университет, 

юрист 

проф. Пламен Киров – бивш конституционен съдия, преподавател в 

Софийския университет 

д-р Петър Марков – епидемиолог и експерт в Европейския център за 

контрол на болестите, който работи в Оксфордския университет 

доц. д-р Николай Димитров – началник на Клиниката по кардиология 

към МБАЛ „Сърце и мозък“ – Бургас 

проф. Христина Вучева – бивш финансов министър, бивш зам.-

министър председател, бивш преподавател в УНСС 

Експерти от неправителствени организации 

Георги Вулджев – икономист от Експертния клуб за икономика и 

политика (ЕКИП)  

Деян Денев – Асоциация на научноизследователските фармацевтични 

производители в България 

Кирил Николчев – генерален мениджър за България на 

биофармацевтичната компания „АбВи“ 

Добромир Янев – финансов консултант 

Асен Василев – икономист, възпитаник на Харвард, бивш служебен 

министър на икономиката 

Кирил Петков – икономист, възпитаник на Харвард 

Институционални експерти 

Стоян Мавродиев – председател на Управителния съвет и Главен 

изпълнителен директор на Българската банка за развитие. 

 

Преди всеки разговор журналистите представят събеседниците си със 
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сферата им на експертност (освен в няколко случая, в които записите 

започват директно от думите на експерта) – „икономист“, „лекар“, 

„специалист по публични комуникации“, „епидемиолог“ и т. н. Освен 

институционалната им принадлежност, в голяма част от представянето на 

гостите е съобщена и титлата на събеседниците, въпреки че не винаги тя 

остава част от обръщението към тях по време на разговора и в повечето 

случаи е заменена с „г-жо…“, „г-не...“. 

В едно от интервютата проф. Даниела Бобева е представена като 

преподавател, икономист и бивш вицепремиер – в тази последователност, но 

обръщението към нея през цялото интервю е „г-жо Бобева“. „Професор“ е 

наречена само при представянето в началото на интервюто, а единственият 

път, в който водещият я нарича „професор“ в рамките на разговора, е при 

срив в телефонната връзка, при който използва две обръщения, за да избегне 

повторение: „Г-жо Бобева?! Проф. Бобева, дали се чуваме?“. 

Изключение е ген. Мутафчийски, към когото обръщението винаги е 

„ген. Мутафчийски“, „проф. Мутафчийски“, „професоре“, а при 

представянето му водещият дори отбелязва „отлично знаете кой е той“. 

С изключение на две от интервютата, които преминават по-скоро в 

разговорен стил, всички останали са в научна, експертна реторика, водещите 

се придържат максимално към официалния стил на общуване. Изключение 

прави репликата на бившия служебен министър на икономиката Асен 

Василев в интервю по „Дарик радио“, според когото: „Ако не направим 

тестове на цялото население, извинявам се за израза, си организираме 

басейн за пикаещи и непикаещи“ („Дарик радио“, 27.03.2020). 

Друго интервю, което се откроява с неформалната си стилистика 

(водещият се обръща към събеседниците с малки имена и обратно), е 

интервю с експерти от неправителствени организации в предаването „Ники 

Кънчев шоу“ по „Дарик радио“. Водещият и събеседниците му са 

равноправни участници в разговора. В това интервю водещият придава 

допълнителна стойност и легитимация на събеседниците си при 

представянето им: „Важно е да отсяваме вярната информация и да вярваме 
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само на компетентни мнения. Това съм се опитал да направя и днес – 

определено двама от най-добрите експерти съм поканил днес в студиото. 

Кирил ми е гостувал многократно, а, Деяне, с теб сме участвали в 

научно-практически конференции и знам, че вие сте във високите среди на 

фармацията“ („Дарик радио“, 19.03.2020 г.). 

В разглежданите интервюта се случва и водещият, и събеседниците му 

да избягат от сферата на експертност – единият с въпроси, другият с 

отговори. В някои от случаите единият от участниците в диалога връща 

разговора в полето на експертност: 

„Проф. Витанов:… и тук ще завърша с математиката! 

Водещ: Не, напротив, да поговорим за математиката – все пак това 

е Вашата специалност (проф. Николай Витанов от БАН – част от Научния 

съвет към Националния оперативен щаб, БНР, 22.03.2020 г.). 

Има случаи, в които водещият не реагира на становища, различни от 

сферата на експертност на събеседника. Такъв пример е разговорът с доц. 

Иво Инджов, специалист по публични комуникации и преподавател във 

Великотърновския университет, който е поканен да коментира 

комуникационната стратегия на министрите с обществото при обявяването 

на първите случаи на заразени с коронавирус в България. След кратък 

коментар по темата експертът излага съжденията си и по въпроси, които не 

касаят публичните комуникации:  

„Ако аз съм на мястото на управляващите, бих ограничил достъпа до 

моловете, защото там могат да се срещнат много повече чужденци, 

отколкото на други места. 

(…) 

Ако в Италия в момента търсят лекари пенсионери, които да се върнат на 

работа, представям си какво би било тук, при състоянието на нашето 

здравеопазване“ (БНР, 08.03.2020 г.). 

В две от разглежданите интервюта експертите изказват своите 

съждения след уточнението, че не ги правят в качеството си на експерти: 

Проф. Михайлов: „Аз не съм нито инфекционист, нито епидемиолог, 
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но искам да подчертая, че това не е особено опасна инфекция и паниката е 

по-опасна от пандемията. (БНР, 08.03.2020 г.).  

Кирил Николчев: „Аз съм лекар по професия, макар и във 

фармацевтично дружество, но държа да кажа, че съм тук в лично 

качество“ („Дарик радио“, 19.03.2020 г.). Въпреки това уточнение в диалога 

такова разграничение е трудно да бъде направено и водещият разговаря с 

него в качеството му на експерт. 

Разговорът по „Дарик радио“ със Стоян Мавродиев (който към 

момента на провеждане на интервюто е председател на Управителния съвет 

и Главен изпълнителен директор на Българската банка за развитие) се 

трансформира почти незабелязано от икономически анализ в хвалебствен 

анализ на правителството. Водещият в „Дарик радио“ не реагира (за разлика 

от водещите в БНР, които парират всеки опит за проправителствена 

агитация или пропаганда):  

Стоян Мавродиев: „(…) да похвалим българското правителство и 

премиера Борисов и неговия екип – министър Горанов и министър 

Караниколов, с които Българската банка за развитие работим…, за тази 

бърза реакция, пак казвам, трябва да поздравим премиера и екипа му“ 

(„Дарик радио“, 28.03.2020 г.). 

Тази хвалебствена тенденция се наблюдава при почти всички експерти, 

които са обвързани с правителството по един или друг начин. Най-отчетлива 

е при проф. Николай Витанов, математик от БАН, който е част от Научния 

съвет към Националния оперативен щаб. В интервю за „Неделя 150“ той 

многократно използва определения като „уважаемото правителство“, 

„уважаемия ген. Мутафчийски“, както и „трябва да благодарите на ген. 

Мутафчийски“, „…българското правителство – и за това трябва много да 

благодарите на ген. Мутафчийски – използва научни методи, когато 

трябва да определя мерките“, „Освен това се изисква изключително много 

храброст от хората, които управляват в момента – заместник-министър 

председателя Дончев и…“. 

На всички тези оценки и ненаучни съждения от страна на проф. 
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Витанов водещите в БНР реагират с коментари и доуточняващи въпроси: 

„Ако искате, да не ставаме проправителствена пропаганда! Те ще имат 

възможност да кажат…”, „чакайте сега, ген. Мутафчийски не е част от 

правителството“, „тоест, вие работите за Националния оперативен щаб 

още преди това да се обяви официално?“, на които проф. Витанов 

обикновено не отговаря: „Няма да правя изявления по този въпрос, вие 

знаете какъв е режимът по взимане на интервюта с мен“ (БНР, 22.03.2020 

г.). В повечето случаи, в които проф. Витанов се отклонява от експертното 

говорене, водещият го връща към темата, но въпреки това в разговора така и 

не прозвуча конкретика, различна от официално обявената от НОЩ. Тя 

прозвучава от интервюто с ген. Мутафчийски, който отговаря на всички 

въпроси на водещия, до момента в който те започват да включват 

опозиционни на официалната политика становища. Въпросите, свързани с 

ограничителните мерки в България и по света, както и с недоволството на 

хората от ограничаването на гражданските им права, осезаемо изнервят 

генерала и той използва в отговора си силно емоционална реторика:  

„Единственото нещо, което бих казал на тези хора, е „Срещу какво се 

бунтувате? Срещу шанса да оцелеете живи?“ (БНР, 22.03.2020 г.). 

Тонът на разговора става и полемичен: 

Ген. Мутафчийски: „Много бързо забравихте, че в глобален мащаб има 

дефицити, които ние не усещаме в България… 

Водещ: Не, не сме забравили!... Не, не сме забравили! 

(…) 

Ген. Мутафчийски: Неправилно се говори, че не сме били подготвени, 

че пращаме на фронта „лекари без пушки“. 

Водещ: Това са думи на самите лекари, за които след това дори са 

били привиквани да им се скарат в полицията.  

Ген. Мутафчийски: Не ми е известно такова нещо.“ 

Но най голямото раздразнение у ген. Мутафчийски предизвиква 

въпрос, в който се цитира становище на основния опозиционер на 

политиката на НОЩ – доц. Атанас Мангъров:  
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Водещ: Как бихте отговорили на доц. Мангъров, според който… 

Ген. Мутафчийски: Не отговарям на никого персонално, Атанас 

Мангъров не го познавам. 

Водещ: Той е доста известен инфекционист, доколкото разбирам. 

Ген. Мутафчийски: Ние също имаме инфекционисти, контактуваме с 

борда по инфекциозни болести. Не знам дали той участва в борда, не ми е 

известно. В този борд участват всички водещи инфекционисти“ (БНР, 

22.03.2020 г.). 

В тази размяна на реплики ген. Мутафчийски, който „отлично знаем 

кой е“, тоест, популярността му е по-голяма от тази на повечето публични 

личности към момента на разговора, не само не отговаря на въпроси, 

включващи критика към политиката на оглавявания от него щаб, но и 

напълно съзнателно неглижира, отрича експертизата на опозиционния 

експерт: „Атанас Мангъров не го познавам“, „В този борд участват всички 

водещи инфекционисти, не знам той да участва в него“. Така ген. 

Мутафчийски подлага на съмнение чуждото експертно знание, а след това 

сам акцентира върху своята експертиза, изреждайки всички социални роли, в 

които се явява експерт: „като лекар, като учен и като организатор на други 

видове медицинска дейност съм се научил да ползвам добрите практики от 

света…“. 

Това е пример как експерт може да използва популярността си, за да 

неглижира, обезценява, делегитимира друг експерт и информацията, която 

обществото получава от него, когато позициите им по една и съща тема не 

съвпадат. В този разговор, превърнал се в своеобразна война на експертите, 

журналистическите въпроси, касаещи становища на опозиционера доц. 

Мангъров, звучат провокативно не заради начина, по който са зададени, а 

заради реакцията на ген. Мутафчийски. Макар към момента на интервюто 

доц. Мангъров вече да е в позицията на опозиционер на политиките на 

НОЩ, той също така е и част от Медицинския съвет, който правителството 

учредява в началото на кризата, и полемичният тон на разговори между него 

и проф. Мутафчийски все още не е установен като норма, косвеният диалог 
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между тях все още не се е поляризирал категорично, заради което не можем 

да предположим, че водещият е очаквал подобно развитие на диалога, още 

по-малко изглежда да го е търсил. И въпреки че като инфекционист и 

експерт доц. Мангъров също притежава своите научни аргументи, ген. 

Мутафчийски разполага с преимуществена позиция в експертната йерархия 

заради поста, който заема към момента на провеждане на интервюто и не на 

последно място – заради популярността си. 

В следващото издание на „Неделя 150“ за събеседник е поканен и 

самият доц. Атанас Мангъров, който не е представен с „отлично знаете кой 

е“, а с дългото „част от Медицинския съвет към правителството за справяне 

с кризата с коронавируса, инфекционист и застъпник на тезата, че трябва да 

има разширен скрининг на населението“. Представянето му е допълнено и с: 

„Да кажем на нашите слушатели, които не ви познават, вие сте 

инфекционист в Инфекционната болница в София…“. Разговорът с доц. 

Мангъров е експертен, дадена му е възможност да развие тезите си, а 

интервюто приключва с „това беше доц. Атанас Мангъров, част от 

медицинския екип, който заработи към НОЩ, за да съветва правителството 

какви мерки трябва да бъдат предприети, той освен това е и инфекционист“. 

Прави впечатление, че неговата основна сфера на експертност е поставена в 

подчинена позиция („освен това“) спрямо ролята му, свързана с 

правителството. Нещо подобно се случва и при разговора с доц. Ангел 

Кунчев в „Неделя 150“ – при представянето му е спестена информацията, че 

той е доцент, и е представен с поста си и принадлежността си към 

държавния щаб: „главен държавен санитарен инспектор, част от 

Националния оперативен щаб“. Водещият се обръща към него с „д-р 

Кунчев“ или „г-н Кунчев“, спестявайки титлата му, и въпреки че доц. Кунчев 

се аргументира изключително експертно при всеки един отговор, неговата 

роля в интервюто е ограничена до представител на НОЩ и носител на 

експертните становища на щаба. 

По съвсем друг начин стоят нещата, когато интервютата са с научни 

експерти, принадлежащи към университетски общности или 
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неправителствени организации – въпросите към тях са изключително и само 

от сферата на експертиза на събеседниците. Водещите задават въпросите, 

които касаят пряко слушателите и обществото, и предоставят необходимото 

време на събеседниците да развият в цялост отговорите си:  

За какво трябва да внимават хората в тази ситуация? 

Как ще се отрази изолацията и новият начин на живот на хората? 

Как да помогнем на възрастните, на децата, да се справят? 

Какви са рисковете и какво бихте посъветвали хората, на които им 

предстои предоговаряне с банките? 

Кой гарантира, че няма да преминем към условия на мека диктатура? 

В едно от интервютата по БНР събеседникът е в три социални роли 

едновременно – на лекар, на болен от Ковид-19 и на политик. Това е д-р 

Даниела Дариткова, с която водещите се свързват, докато е под карантина. 

Въпреки че темата на разговора е свързана с коронавируса и че г-жа 

Дариткова е представена като лекар, нито един от въпросите на водещия не 

касае лекарската ѝ експертиза. Въпросите към д-р Дариткова са само и 

единствено политически, касаещи ролята ѝ на председател на 

парламентарната група на ГЕРБ и представител на правителството.  

 

Изводи 

Анализът на разглежданите интервюта откроява специфики на 

журналистическите разговори с експерти, някои от които притежават 

достатъчно устойчиви характеристики, за да бъдат обособени по следния 

начин: 

- В интервютата с експерти (с изключение на три от тях) водещите 

използват официален стил на общуване. Разговорите се придържат 

максимално към научна, експертна реторика 

- Неформалният стил на говорене присъства само в интервютата 

по „Дарик радио“; 

- Водещите предоставят на научните експерти достатъчно време да 

развият и обосноват тезите си, разговорите с тях се различават от 
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разговорите с всички останали събеседници с изчакване да изразят тезите 

си. Водещите задават уточняващи въпроси, но много рядко прекъсват 

съжденията на експертите и във всеки един от случаите представянето им е 

подробно, включва титли, институционална принадлежност, длъжности, 

история. Изводът е, че журналистите демонстрират по-голяма 

толерантност към научните експерти и тяхното експертно знание, 

отколкото към всички други експерти; 

- Журналистите от БНР са особено внимателни и реагират бързо на 

всякакви опити за безкритично пропагандиране на политически тези, 

намесват се често като равноправни участници в диалозите. Такава реакция 

липсва в разглежданите интервюта по „Дарик радио“. Може да бъде 

направен извод, че водещите в Българското национално радио са по-

критични към политическите експерти и техните послания, отколкото в 

„Дарик радио“ Въпреки че това изследване няма претенции на дългосрочен 

мониторинг, изводите от разглеждания период се родеят с изводите на 

Фондация „Медийна демокрация“, която прави медиен мониторинг в 

продължение на години и установява, че обществените медии се открояват с 

неутрална и критично ориентирана позиция спрямо политически фигури и 

послания. Нещо, което не се наблюдава в частните търговски медии, които 

могат да бъдат характеризирани със снижена критичност и подкрепа на 

властовото статукво (Орлин Спасов, БНР, 21.06.2018); 

- В повечето случаи, когато събеседник е експерт, който към 

момента на говорене е и в политическа роля, водещите спестяват от 

представянето и обръщенията към него титлите и историята му на 

експерт. След анализ на данните може да се направи и извод, че при 

наличието на събеседник в няколко социални роли журналистът избира 

ролята му на политически експерт пред останалите; 

- Експерти от НОЩ не са събеседници в „Дарик радио“, въпреки 

усещането, че те са „навсякъде“ в началото на кризата. Посланията им са 

предадени с репортажи и записи от официалните пресконференции. По този 

начин медията запазва сравнителен неутралитет към официалните послания 
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на властта – предава ги на аудиторията в съобщения вид, но избягва 

разширяване на информацията или критични въпроси експертите в отделни 

интервюта. Това наблюдение също кореспондира със заключенията на 

Фондация „Медийна демокрация“, че частните търговски медии се 

характеризират със снижена критичност към посланията на властта, а в този 

случай експертното познание е част от политическите послания на властта 

за справяне с извънредното положение; 

- Налага се изводът, че институционалните експерти дават 

положителна оценка на правителството, на негови членове и на НОЩ 

във всички свои интервюта;  

- Само един от експертите цитира източници и се обосновава с 

международни изследвания и заключения. В нито едно от интервютата това 

не е била търсена от водещите информация; 

- Има случаи, в които водещият придава допълнителна стойност 

на събеседниците си чрез лични оценки, разкази за общи инициативи и 

индиректно легитимиране на събеседниците: „Важно е да отсяваме 

вярната информация и да вярваме само на компетентни мнения. Това съм 

се опитал да направя и днес… като съм поканил определено двама от най-

добрите в студиото“. 

- Някои експерти се разграничават от ролята си на експерти и 

едва след това правят своите съждения и отговарят на въпросите на 

водещите. Някои от събеседниците също така правят уточнението, че не 

ангажират компаниите, в които работят (местата, които ги легитимират като 

експерти) със становищата си; 

- Популярността на даден експерт надделява над експертното 

знание на друг, когато позициите им по една и съща тема не съвпадат. В 

някои случаи журналистите също допълват тази тенденция чрез 

представянето на събеседниците; 

- Повечето от експертите, които са събеседници в БНР и „Дарик 

радио“, имат ясно проследима история на специалисти с опит в съответната 

сфера. В представянето на научните експерти неизменно присъства и 
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институцията, която легитимира тяхната научна експертност (БАН, 

Софийския университет, Оксфордски университет и т.н.). Въпреки това се 

случва за експерти да бъдат обявявани и възпитаници на Харвард, без 

това да може да даде на слушателя информацията за научния експертен 

опит, който притежават. Изводът е, че се случва журналисти да 

легитимират като експерти и да придават експертност на хора, които не 

могат да представят с ясно проследима научна подготовка. Друг извод, 

който се налага, е, че водещите в БНР са по-подготвени и задават по-

задълбочени въпроси от водещите в „Дарик радио“.  

Всяка криза има своите специфики, но експертното знание и опит имат 

съществена и значима роля при всяка една от тях, тъй като кризите поставят 

пред обществото редица нови проблеми и задачи за решаване.  

Въпреки многообразието от събеседници и експертно познание, което 

прозвучава в радио ефира на БНР и „Дарик радио“ в разглеждания период, 

задълбочените научни становища и аргументи отстъпват пред популярните 

и общодостъпни експертни съждения. 

Това изследване потвърждава наблюденията на редица учени, че 

„експерт“ вече не е само някой, който знае повече за даден предмет, и 

експертизата не се изразява само в това да можеш да се представиш по-

добре от друг в дадена област (Hartelius, 2008), а от все по-изключителна 

важност за експертите е да успеят да се легитимират в обществеността, да се 

преборят за припознаване като по-добри от другите експерти. 

Тази тенденция се запазва и по време на кризи, когато обществеността 

все по-трудно се ориентира на чие експертно становище да се довери. 

„Да знаеш каква информация да игнорираш може да е толкова 

важно, колкото да знаеш на каква да се довериш, каква да използваш” – 

твърди Марек Хетмански и добавя, че придаването на нулева тежест на 

нерелевантна информация е съществена част от процеса на припознаване и 

разграничаване на експертите. Това заключение потвърждава важността на 

избора, който журналистите правят при подбора на експерти, чието 

експертно знание ще предложат на аудиторията си, особено по време на 
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кризи – тогава, когато обществото има най-голяма нужда от тази 

информация. 
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НАРАСТВАЩАТА РОЛЯ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ МЕДИИ ЗА 

МЕДИЙНАТА ГРАМОТНОСТ НА ПУБЛИКАТА В 

ЕПОХАТА НА ИНФОРМАЦИОННАТА КРИЗА 

Иглика Иванова1 

 

THE GROWING ROLE OF THE ELECTRONIC MEDIA FOR 

THE MEDIA LITERACY OF THE AUDIENCE IN THE AGE OF 

THE INFORMATION CRISIS 

Iglika Ivanova 

 

Резюме: Две десетилетия след публикуването на Зелената книга за 

конвергенцията (1997) радиото и телевизията не само създават и разпространяват 

все повече цифрово съдържание чрез цифрови технологии, но се стремят към все 

по-интегрирано присъствие онлайн. Наред с търсачките, интернет платформите 

като Facebook, Instagram и Twitter се превърнаха във важен посредник между 

доставчиците на медийни услуги и аудиториите, чиито потребителски навици се 
промениха драстично през второто десетилетие на XXI век. Електронните медии 

нямат друг избор, освен да са там, където са потребителите на медийно 

съдържание – съдържание с различно качество, произход, предназначение, пред 

чието разпространение има много по-малко бариери. Същевременно 

аудиториите биват заливани с дезинформация, която често идва от фалшиви 

страници и профили, представящи се за легитимни медийни организации, и 

настройвани срещу авторитетни медии и журналисти от публични фигури. Това 

поражда информационна криза, на която може да се противодейства както със 

законодателни мерки, така и чрез овластяване на аудиторията (медийна 

грамотност). И докато осъществяването на образователна реформа е бавен 

процес, електронните медии, които все още имат най-големи аудитории и се 

ползват с най-голямо доверие, могат да изиграят важна роля за повишаване на 

медийната и информационната грамотност на гражданите. Роля с огромно 

обществено значение, същевременно изцяло в техен интерес. 

Ключови думи: медийна грамотност, електронни медии, информационна криза, 

гражданско общество, дезинформация 

 
Abstract: Two decades after the publication of the Green Paper on the convergence 

(1997), radio and television are not only creating and disseminating more and more 

digital content through digital technologies but are striving for an increasingly 

 
1 Представеният текст е втори научен доклад на тема медийна грамотност на Иглика Иванова по проект към НП 
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„Европейският съюз с нов Европейски парламент – пътят напред“ (2019); „Европейските избори през 2019 г.: 

ограничения в анализа на медийното съдържание онлайн в България“; в съавторство с Мария Юрукова и Божидар 

Ангелов, в сборника от VII международна конференция на катедра „Европеистика“: „Следващите седем на 

Европейския съюз“ (2020).  
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integrated online presence. Along with search engines, internet platforms have become 

an important intermediary between media service providers and audiences whose habits 

have changed dramatically in the second decade of the 21st century. Broadcast media 

(BM) have no choice but to be where the users of media content are - content of 

different quality, origin, purpose, logic of distribution. At the same time, audiences are 

overwhelmed with mis- and disinformation, which often comes from fake pages and 

profiles posing as legitimate media organizations, and set against trustworthy media 

and journalists from public figures. This creates an information crisis, which can be 

counteracted both by legislative measures and by empowering the audience with media 

literacy. And while the implementation of educational reform is a slow process, the 

BM, which still have the largest audiences and are most trusted, can play an essential 

role in increasing the media literacy of citizens. A function of great public importance, 

at the same time entirely in their interest. 

Keywords: media literacy, broadcast media, information crises, civic society, 

disinformation  

 

„Оруел се страхуваше от онези, които биха ни лишили от достъп до 

информация. Хъксли се страхуваше от онези, които биха ни дали толкова 

много информация, че цялото ни същество би се свило до пасивна 

егоцентричност. Оруел се страхуваше, че истината ще бъде скрита от 

нас. Хъксли - че истината ще бъде удавена в море от безсмислици” 

(Postman, 1985) 

Информационна криза. Информационно объркване. Инфодемия. 

Криза на доверие. Това са само част от понятията, описващи 

взаимосвързани или произтичащи едни от други глобални явления и 

процеси, които се отнасят както до медийната среда, така и до обществото; 

до наличието на обструкции във функционирането на публичната сфера, в 

комуникацията и взаимодействието между аудитория и медии, медии и 

медии, аудитория и аудитория, медии и институции, аудитория и 

институции. Токсичният ефект на прекалено многото информация (т.нар. 

информационно претоварване), големи масиви от която се произвеждат и 

разпространяват с цели, които не са продиктувани от обществения интерес 

и/или го компрометират, има видими проявления с дългосрочни последици. 

Наблюдават се деморализация и дезориентация за обективната 

действителност, качеството на информацията, социалните дейности, 

разбирани като структурни елементи на гражданското общество и 
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демокрация на участието2. Манипулацията и радикализацията на 

общественото мнение чрез дезинформация, език на омразата и пропаганда, 

и ограничаването на произтичащите от това рискове за уязвимите групи, 

например децата и малцинствата, са теми с висок приоритет в политическия 

дневен ред на Европейския съюз и отделни държави като Франция, 

Германия, Обединеното кралство3. 

„Разпространението на фалшиви новини и дезинформация в 

социалните медии или търсачките накърни значително доверието в 

традиционните медии, като по този начин ограничи способността им да 

действат като пазители“, отбелязва се в съображение „Д“ на Резолюцията на 

Европейския парламент от 3 май 2018 г. относно плурализма и свободата на 

медиите в Европейския съюз (ЕП, 2017/2209(INI)). В незаконодателния 

текст, предназначен да информира по-нататъшната работа на Комисията, се 

казва, че: „интернет и социалните медии играят ключова роля за 

разпространяването на изказвания, проповядващи вражда и омраза, и за 

насърчаването на радикализацията, водеща до насилствен екстремизъм, 

като разпространяват незаконно съдържание, най-вече в ущърб на младите 

хора (съображение „АВ“). Същевременно законодателят откроява „все по-

важната роля на търсачките и платформите на социалните медии като 

източници на новини“ и поддържа позицията, че те представляват както 

предизвикателство, така и „възможност за насърчаване на свободата на 

изразяване на мнение, за демократизиране на създаването на новини чрез 

включване на гражданите в обществените дебати и за превръщане на все по-

голям брой ползватели на информация в създатели на информация“ 

(съображение „Т“). Тези три съображения в документа - без да са 

единствените, в които значението на социалните медии се разглежда в 

 
2 Вж. Европейски икономически и социален комитет (2011). Демокрация на участието в 5 пункта. Отдел 

„Посещения и публикации“. 
3 Кодекс на поведение във връзка с дезинформацията; Кодекс на поведение за противодействие на незаконните 

изказвания онлайн, пораждащи омраза; ДАВМУ (ЕС) 2018/1808, Регламент за предотвратяване на 

разпространението на терористично съдържание онлайн, Закон за цифровите услуги, Netzdurchsetzunggesetz, 

(NetzDG), Закон за противодействие на онлайн омразата (Avia Law), Online Harms White Paper и др. 
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контекста на плурализма, очертават многопластовата и противоречива 

същност на социалните медии4 и фундаменталната роля на този нов 

(несъществуващ до преди 15 години) вид структура, която до голяма степен 

се припокрива и отъждествява с цифровото измерение на публичната сфера 

в информационната ера, за дълбоките изменения и катаклизми в медийната 

система.5 Ефектите от позиционирането на социалните медии като 

предпочитана и най-бърза комуникационна среда за хората по цял свят 

върху функционирането на традиционните медии са фактор, който не може 

да бъде заобиколен, нито омаловажаван. 

През 2020 г. онлайн медиите, в т.ч. социалните медии, запазват или 

увеличават актива си пред телевизията като най-използван източник на 

новини в държави като САЩ, Обединеното кралство, Испания, Аржентина 

u Южна Корея. Това обстоятелство не се променя дори в първите седмици 

след обявяването на пандемията от COVID-19, когато телевизията привлича 

5% повече аудитория в тези пет държави и Германия, отколкото през 

януари, сочат данните от изследването Digital News Report на Reuters 

Institute for the Study of Journalism. Онлайн медиите имат най-голяма 

аудитория и в България (86% срещу 77% за телевизия), където процентът на 

използващите социални медии, най-вече на Facebook, като източник на 

новини (71%) е един от най-високите в Европа. Същевременно пазарният 

дял на пресата все повече се свива (Newman, 2020). Именно миграцията на 

аудиториите на традиционните (електронни, печатни) медии онлайн и 

неизменно нарастващото потребление на всякакво съдържание, 

включително на новини онлайн, поставя потребителя под въздействието на 

безпрецедентно много информационни потоци и съдържание от всякакъв 

вид, произход и предназначение, чието идентифициране отнема време и 

 
4 Понятие, навлязло широко в законодателните и незаконодателните текстове на Европейския съюз, разбирано 

като специфичен вид онлайн платформа, каквито са Facebook, Twitter, Instagram и др., наричани още социални 

мрежи. Вж. Съобщение на Комисията „Онлайн платформите и цифровият единен пазар Възможности и 

предизвикателства пред Европа“ {SWD(2016) 172 final}. 
5 В The Wealth of Networks Йохай Бенклър дефинира новия вид среда, в която професионалисти и аматьори, 

търговци и потребители, държави, неправителствени организации и неформални групи си взаимодействат по все 

по-сложен начин, с понятието „хибридна медийна екология“.  
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изисква усилия и разбиране за начина, по който информацията се 

произвежда и разпространява в уеб. 

Същевременно доверието на потребителите в качеството на 

съдържанието, което достига до тях чрез социалните медии, е най-ниско в 

сравнение с всички останали видове медии, които консумират. Тук трябва 

да се отбележи, че в информационните потоци, циркулиращи в социалните 

мрежи и агрегаторите за новини като Google News, се смесват публикации 

от всякакъв характер. По напълно идентичен начин, в един и същи шаблон, 

тези приложения доставят публикации, чийто източник е официален сайт на 

„традиционна“ (електронна или печатна) медия или на орган на публичната 

власт, онлайн медийно издание, страница на политик или блог. В същото 

време количеството им е такова, че потребителите отделят време и 

разсъждават върху малка част от съдържанието, което им се поднася, но 

докато подбират онази информация, която действително ги интересува, 

„сканират“ заглавия, изображения и кратки откъси, които впоследствие 

трудно могат да свържат с точно определен източник. Така традиционните 

медии – електронни и печатни – от една страна са принудени да търсят 

разширяване на присъствието си онлайн, съобразявайки се с променящите 

се потребителски навици, а от друга – да се конкурират за вниманието на 

потребителите с всеки друг производител на съдържание в една среда, 

подчиняваща се на съвсем различна логика от тази, в която са свикнали да 

функционират. 

В статистическите данни за степента на доверие в различните видове 

медии на Standard Eurobarometer за периода 2012-2019 година може да бъде 

проследено нарастващото недоверие в информацията, откривана в интернет 

(или по-точно в уеб), и в съдържанието, разпространявано в социалните 

медии от 2012 г. насам – с 11% (от 44% до 55%) за интернет и също толкова 

за социални медии (от 54% до 65%, чиято стойност за 2019 г. е най-висока 

за целия седемгодишен период). На респондентите е заден въпросът „Колко 

голямо доверие имате на определени медии и институции. Склонни ли сте 

да вярвате или напротив – не вярвате на следните медии и институции: 
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печат, радио, телевизия, интернет, онлайн социални мрежи“. Нарастване на 

доверието между 2018 и 2019 г. не се отчита при нито един вид медия, с 

изключение на единия процент увеличение на доверието в социалните 

мрежи, което обаче като цяло е най-ниско през целия наблюдаван период 

(варира между 19 и 21%, като през 2018 г. е 19%, а през 2019 г. – 20%). 

Същевременно процентът на европейските граждани, взели участие в 

допитването, които са отговорили, че са склонни да вярват на електронните 

медии (радио и телевизия), които поначало се радват на най-голямо доверие 

(в периода 2012-2019 г.), намалява – с 2% за радиото (от 59% на 57%) и с 1% 

за телевизията (от 50% на 49%). Българите се доверяват на телевизията, на 

информация в интернет изобщо и в социалните мрежи в частност в по-

голяма степен в сравнение с осреднената стойност стойност за ЕС (65% 

спрямо 49% за телевизия; 54% спрямо 32% - за източници в интернет; 46% 

спрямо 20% за социални медии) и по-рядко на печатната преса (30% спрямо 

46%) (Евробарометър 92). През 2019 г. делът на европейците, които са 

напълно убедени, че съществуването на новини или информация, които не 

отразяват обективно действителността и са напълно неверни, е проблем за 

демокрацията като цяло, нараства с 5% (от 32% на 37%) спрямо 2018 г.  

 

Петте гигантски злини на информационната криза и магическата 

формула6 на медийната грамотност 

Объркване, цинизъм, фрагментация, безотговорност, апатия – с едно 

или повече от тези състояния могат да бъдат окачествени нагласите в 

обществото вследствие на структурните изменения и дестабилизацията на 

медийната екосистема в резултат на платформизацията на уеб и промяната 

в потребителските навици според експертната група Truth, Trust & 

Technology Commission, сформирана от кадри на Лондонското училище по 

икономика и политически науки (LSE 3T, 2018). Под объркване се има 

 
6 На английски се използва понятието silver bullet – сребърен куршум. Вж. Media literacy – everyone’s favourite 

solution to the problems of regulation (Livingstone, Sonia. 2018. Media Policy Project blog).  
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предвид нарастващата несигурност у гражданите по отношение на това кое 

е истина и на какво може или не може да се вярва при „информационното 

замърсяване от глобален мащаб“ (Wardle, 2017). Недоверието дори в 

източници, които са се ползвали с доверие и се придържат към определени 

стандарти, се изразява в цинично отношение към всичко. Според Хабермас 

за реализацията на публична сфера е необходимо силно комуникативно 

действие, разбирано като консенсусна форма на социална координация, 

която води до рационално мотивирано споразумение (Habermas, 1998). 

Засипани с безкрайно много информация обаче, хората все по-трудно се 

обединяват около едни и същи факти и аргументи, на чиято основа правят 

избори и вземат решения, отнасящи се до общото благо, което води до 

фрагментация в обществото и е несъвместимо с идеята за публичната сфера. 

Нарастващото влияние на нелегитимни и неетични играчи и организации, 

които съществуват извън ясни граници на отчетност и прозрачност, влече 

със себе си безотговорно поведение от страна на онези, които стават жертва 

на инсинуациите и внушенията им. Всичко това има потенциал да тласне 

към апатия голяма част от обществото, което означава отслабване на 

демокрацията на участие и оттам – на вярата в демокрацията. 

Авторите на доклада „Справяне с информационната криза: 

Политическа рамка за устойчивост на медийната система“ на LSE 3T от 

2018 г. определят тези ефекти като „петте гигантски злини“, заимствайки 

формулировката от доклада на английски икономист-либерал Уилям 

Бевърирж от 1942 г. В доклада на LSE 3T също се предлага стратегия за 

преодоляване на кризата като се очертават мерки и действия, които да бъдат 

предприети в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. С най-висок 

приоритет, според авторите, е създаването на независим от правителството, 

отчитащ се на парламента надзорен, потенциално регулаторен орган (IPA), 

който се занимава изключително с онлайн платформите – модели и 

тенденции в разпространението на информация, ефективност на 

саморегулацията, въздействие върху пазара и върху медийния плурализъм. 

В допълнение към тези задачи IPA трябва да мобилизира и координира 
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всички релевантни участници с цел осигуряване на приобщаваща и 

устойчива програма за медийна грамотност както за деца, така и за 

възрастни, да прави оценка на инициативите в това направление и да работи 

в тясно сътрудничество с конвергентния медиен регулатор Ofcom за 

измерване на нивата на медийна и информационна грамотност на 

публиката. 

Да насърчават развитието на медийната грамотност във всички части 

на обществото, на гражданите от всички възрасти и по отношение на всички 

видове медии, като си сътрудничат с всички заинтересовани страни, е сред 

отговорностите на доставчиците на медийни услуги и доставчиците на 

платформи за споделяне на видеоклипове съгласно съображение 59 на 

ревизираната Директива за аудиовизуалните медийни услуги (ЕС) 

2018/1808. В същото съображение медийна грамотност е дефинирана като 

комплекс от умения, знания и разбиране, които позволяват на гражданите 

да откриват, използват, оценяват критично и създават медийно съдържание 

по отговорен и безопасен начин. Подчертава се необходимостта от 

развиване на уменията за критично мислене, без които е невъзможно да се 

прави преценка, да се анализират сложни реалности и да се разпознава 

разликата между мнение и факт (ДАВМУ 2018/1808). 

Данните от Standard Eurobarometer 92 показват, че близо 70% от 

гражданите на ЕС редовно са натъкват на новини или информация, в които 

според тях действителността е изопачена или които са неверни. Още по-

голям е процентът на тези, които са на мнение, че разпространението на 

подвеждащи новини и друга информация оказва негативен ефект върху 

демокрацията като цяло (79% средно за ЕС, 78% за България). Запитани 

дали са способни да идентифицират новини или информация с подвеждащо 

или невярно съдържание, около 60% отговарят положително, но едва 15% 

твърдят, че правят това с лекота. 

Прави впечатление значителната разликата между делът на 

гражданите в държави като Франция, Гърция, Малта, Испания и 

Обединеното кралство (над 80% от респондентите), които са убедени, че 
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често попадат на подвеждаща или невярна информация (и новини), и този 

на българските граждани, които категорично се съгласяват с твърдението, 

че често попадат на такъв тип информация – едва 54%. Същият е процентът 

за Дания и Финландия, следвани единствено от Нидерландия с 53%, но и 

трите държави са позиционирани на първите места едновременно в Индекса 

за медийна свобода (MFI) на „Репортери без граници“ за 2020 г. (Reporters 

Without Borders, 2020), в Индекса за медийна грамотност (MLI) на Институт 

Отворено общество – София за 2019 г. (Лесенски, 2019), който оценява и 

класира 35 страни в Европа според техния капацитет да устояват на 

негативните ефекти на дезинформацията, и в зоната с нисък риск в областта 

на медийната грамотност на Мониторинга на медийния плурализъм за 2020 

г. (Brogi, 2020). 

 

Странният случай с България 

Разглеждането на 54-те процента на България в този контекст е важно, 

тъй като според същите три доклада състоянието на медийната свобода, на 

медийния плурализъм и на медийната грамотност в България е много по-

различно от това във Финландия, Дания и Нидерландия. България заема 111 

място в MFI, последно място от всички държави членки на ЕС в MLI, и се 

намира на границата на зоните за среден и висок риск в MPM2020. Това 

означава, че вероятността един български гражданин да попадне на 

съдържание в зависима от властта или от интересите на своя собственик (в 

т.ч. политически) медия или на информация с неизяснен (непроверен) 

източник във Facebook и да няма капацитета да анализира и оцени тази 

информация (твърдения за факти) критично, така че да не стане жертва на 

манипулация и дезинформация, е много по-голяма (в сравнение с 

гражданите на другите три държави). Друга съпоставка – наличието на 

определени онлайн медии едновременно в списъците на „Медийно око“ 

(Медийно око) и/или на EUvsDisinfo (EUvsDisinfo), и в сегмента на най-

популярните медии в месечните класации на Gemius и/или на онлайн 

изданията с най-много последователи във Facebook – засилва допускането, 
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че немалка част от потребителите на медийно съдържание на български език 

не успяват да идентифицират съдържанието, отговарящо на критериите за 

манипулация, дезинформация и заблуда по едната или по другата 

методологии7. 

  

 
7 Случаите в базата данни EUvsDisinfo се фокусират върху съобщения в международното информационно 

пространство, които са идентифицирани като предоставящи частично, изкривено или невярно изображение на 

реалността и разпространяващи ключови прокремълски съобщения. „Медийно око“ е доброволчески проект, чиято 

основна цел е да информира и предупреждава за неетични публикации на българските интернет-медии за 

обществени новини. От април 2020 г. в обхвата на „Медийно око“ са добавени уебсайтове на телевизионни канали 

или радиостанции. Като фалшиви новини са квалифицирани публикации, чието основно, най-главно послание е 

изцяло неистинско или посочените в негова подкрепа „факти“ нямат потвърждение в реалността; или проверката 

им не е общодостъпна и публично възможна.  
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Онлайн медия Етикети в 

„Медийно око“ 

EU vs Desinfo примери 

за публикации, 
квалифицирани като 

дезинформация 

Позиция в топ 20 на 

общата класация на 
българските 

сайтове  gemius.bg 

септември 2020 

Facebook страница 

брой последователи 

nova.bg заблуди  1 526 000 
novini.bg фалшиви новини 

конспирации 

сензации 

 2 1 000 000 

24chasa.bg фалшиви новини 

клевети 

реч на омразата 

заблуди 

конспирации 

 5 252 000 

blitz.bg осъден за 

клевети 

фалшиви новини 

клевети 

реч на омразата 

заблуди 

сензации 

 7 166 000 

dir.bg фалшиви новини  10 85 000 
marica.bg фалшиви новини 

заблуди 

 13 50 000 

vesti.bg фалшиви новини  14 173 000 
budnaera.bg фалшиви новини 

проавторитарен 

заблуди 

антидемократич

ен 

сензации 

 Извън топ 20 180 000 

thebulgariantimes.b

g 
фалшиви новини 

 
 Извън топ 20 104 000 

pik.bg осъден за 

клевети 

фалшиви новини 

клевети 

конспирации 

сензации 

 Извън топ 20 86 000 

bradva.bg фалшиви новини 

заблуди 

конспирации 

сензации 

 Извън топ 20 255 000 

 

Таблица 1 Онлайн издания с висока популярност (според присъствието им в топ 20 на 

Gemius и/или броя на последователите им във Facebook) и установени неетични практики 

по отношение на достоверността, безпристрастността и обективността на представената в 

тях информация 

 

Гарантирането на свободата на словото и плуралистичния 

демократичен дебат и разширяването на правата и възможностите на 

гражданите, повишаване на тяхната осведоменост и подобряване на 
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устойчивостта на обществото са посочени като приоритетни мерки в 

подхода на ЕС за борба с дезинформацията. ЕС активно се бори с 

дезинформацията от 2015 г. В резултат от решение на Европейския съвет 

през март 2015 г. да се вземат мерки във връзка с текущите 

дезинформационни кампании на Русия е създадена Оперативната група за 

стратегическа комуникация с Източното съседство към Европейската 

служба за външна дейност. Екипът за стратегическа комуникация включва 

специална работна група, която открива и изобличава дезинформация чрез 

базата данни EUvsDisinfo.eu, която чрез услуги за анализ на данни и 

мониторинг на медии на 15 езика идентифицира, компилира и излага случаи 

на дезинформация, произхождащи от прокремълски медии, разпространени 

в ЕС и страните от Източното партньорство. През април 2018 г. EK очерта 

европейски подход с конкретни мерки и инструменти за саморегулиране за 

борба с дезинформацията онлайн, в т.ч. кодекс за поведение във връзка с 

дезинформацията и повишаване на медийната грамотност, страна по който 

са технологичните гиганти Facebook, Google и Twitter, а през декември 

същата година публикува План за действие за борба с дезинформацията (ЕК, 

Митове за ЕС). От своя страна още през 2016 г. най-голямата в света и най-

използвана в България социално-медийна платформа – Facebook (Reuters 

DNR 2020) - постави основите на програма за проверка на факти чрез 

партньорство с проверители, сертифицирани от Международната мрежа за 

проверка на фактите (IFCN) на института Poynter (Verified signatories of the 

IFCN code of principles). Към ноември 2020 г. IFCN обединява 86 

удостоверени независими проверители на факти, в това число организации, 

които осъществяват дейността си в държави от Западните Балкани като 

Македония, Сърбия, Албания, Черна Гора. 

В съвместното съобщение от 10 юни 2020 г. на ЕК и върховния 

представител „Борба с дезинформацията за COVID-19: боравене с точни 

факти“ е направен преглед на мерките, предприети от онлайн платформите, 

подписали Кодекса, спрямо съдържанието, свързано с коронавируса 

(Съобщение JOIN/2020/8 final). Като последствие от направената оценка от 
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платформите се изисква да засилят сътрудничеството си с проверителите на 

факти, като работят на всички официални езици на ЕС, сред които е и 

българският, а не само на част от тях, както е сега. Гарантирането на 

свободата на словото и плуралистичния демократичен дебат и 

разширяването на правата и възможностите на гражданите, повишаване на 

тяхната осведоменост и подобряване на устойчивостта на обществото са 

посочени като приоритетни мерки в подхода на ЕС за борба с 

дезинформацията. Във връзка с това ЕК декларира, че ще продължи да 

подкрепя и насърчава проектите и организациите на гражданското 

общество, занимаващи се с медийна грамотност, и ще засили координацията 

между институциите, мрежите и държавите членки с цел обмен на 

материали за повишаване на осведомеността и най-добри практики (Борба 

с дезинформацията относно коронавируса, 2020). В документа се използва 

понятието „инфодемия“, дефинирано от Световната здравна организация 

като „наличието на прекалено много информация за даден проблем, което 

затруднява намирането на решение и което може да доведе до 

разпространяването на невярна информация, дезинформация и слухове по 

време на извънредна ситуация, свързана със здравето. Инфодемията може 

да възпрепятства ефективните ответни действия в областта на 

общественото здраве и да създаде объркване и недоверие сред хората“ 

(WHO, 2020). 

Досега България не е имала и продължава да няма представител в 

IFCN, респективно в партньорската програма на Facebook, и онлайн 

изданията, които публикуват новини на български език, могат да 

разпространяват дезинформация в социалните мрежи без какъвто и да е 

било филтър. Така за потребителите на медийно съдържание на български 

език медийната грамотност остава единственото средство, чрез което да се 

предпазват както от внушенията на манипулативни и подвеждащи 

твърдения в публикации от всякакъв характер и източник, които циркулират 

свободно и безконтролно в една глобална, многоплатформена, конвергентна 

медийна система, така и от по-широкия комплекс от медийни ефекти като 
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цяло. Същевременно медийната грамотност едва сега започва да си 

проправя път като предмет на средното образование. 

С изменение на Наредба №13 от 21.09.2016 г. за гражданското, 

здравното, екологичното и интеркултурното образование на министъра на 

образованието и науката е добавена предметна област „електронно 

управление и медийна грамотност“. През учебната 2019/2020 г. за пръв път 

се сформират групи за занимания по интереси на тема медийна грамотност 

и стилистичен анализ на медийната реч. През учебната 2020/2021 г. 

учениците в 11 клас за пръв път изучават гражданско образование като 

самостоятелен предмет (въведен с приемането на Наредба № 5 от 30.11.2015 

г. за общообразователната подготовка), който включва кратък раздел за 

ролята на медиите за гражданското участие, идентифицирането на 

дезинформацията и проектирането на медиен образ. 

 

За медиите и медийната грамотност  

Подобно на законодателя, който се намира в позицията да „догонва“ 

развитието на технологиите и процесите на глобализация, цифровизация и 

конвергенция, образователната система не е в състояние да отговори 

достатъчно бързо и ефективно на бурните промени в обществото, свързани 

с развитието на информационните и комуникационните технологии. Не 

само приспособимостта към пазара на труда, но и новите начини на 

общуване, на създаване, пренос и съхранение на информация, а оттам и 

цялостното функциониране на обществото, превръщат в абсолютна 

необходимост реформирането и модернизирането на учебната програма – 

от учебното съдържание, през методите на преподаване, до изграждането не 

само на един задължителен минимум от знания и компетентности, но и на 

умения и поведенчески нагласи. ИКТ трябва да се разглеждат едновременно 

като образователна дисциплина и като педагогически инструменти за 

разработване на ефективни образователни услуги, а това изисква 

значителни финансови и човешки ресурси. Приоритизирането на нуждата 

от дългосрочна стратегия и инвестиции в това направление е императив; 
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образованието – и формалното, и неформалното8 – в най-голяма степен 

допринася за личностното развитие на индивида и обществото като цяло. В 

обществото на знанието обаче образованието не се ограничава до класната 

стая и не следва да бъде поставяно в подобна мисловна рамка, още повече 

по отношение на аспектите, отнасящи се до медийна и информационна 

грамотност и формиране на комплексни индивидуални и социални умения 

чрез взаимодействие с информационно съдържание и информационни 

технологии, достъпни за всеки, който притежава компютър (или друго 

„умно“ мобилно устройство) и свързаност с интернет. 

По данни на националния статически институт за 2019 г. 75% от 

домакинствата в България имат достъп до интернет, 66,8% от лицата между 

16 и 74 години9 (ръст от 13% спрямо 2014 г., 3% спрямо 2018 г.) използват 

интернет всеки ден или поне веднъж седмично, от които 9 от всеки 10 са с 

висше образование; 63.2% използват мобилни устройства за достъп до 

интернет (извън дома или работното място); 24,5% никога не са използвали 

интернет (НСИ, 2019a). Същевременно в системата на средното и на 

висшето образование през учебната 2019/2020 г. се обучават приблизително 

336 000 лица, тоест около 6% от гражданите на Р. България на възраст между 

15 и 74 години (НСИ, 2019b). Десетокласниците през тази учебна година са 

първият випуск, който през учебната 2020/2021 ще изучава новия предмет 

Гражданско образование. 

Докато осъществяването на образователна реформа е бавен процес, 

особено в държави, чиито образователни системи не постигат желаните 

резултати (за справка – PISA), електронните медии, които все още имат най-

големи аудитории и се ползват с най-голямо доверие (по данни от докладите 

на Института за изследване на журналистиката „Ройтерс“ за състоянието на 

 
8 Най-често срещаните форми на неформалното обучение са курсове, частни уроци, семинари и работни срещи с 

обучителен характер, обучение на работното място. 
9 Според данните на НСИ за населението на Р. България към 31.12.2019 година по области, възраст, 

местоживеене и пол лицата на възраст между 15 и 74 години са 5 327 043 или 77% от гражданите на Р. България. 
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цифровата журналистика от 2019 и 2020 г.), могат да изиграят важна роля 

за повишаване на медийната и информационната грамотност на гражданите. 

Две десетилетия след публикуването на Зелената книга за 

конвергенцията (1997) радиото и телевизията не само създават и 

разпространяват все повече цифрово съдържание чрез цифрови технологии, 

но се стремят към все по-интегрирано присъствие онлайн. И обществените, 

и търговските електронни медии развиват една или повече уебстраници, 

профили в интернет платформи, включително на отделни предавания и 

журналисти, мобилни приложения. Електронните медии използват своите 

онлайн медии за различни цели: популяризиране и дистрибуция на 

собствено съдържание, включително излъчване в реално време, създаване 

на каталози със съдържание, достъпно при поискване, публикуване и 

разпространение на новини извън схемата и обхвата на емисиите, 

комуникация с публиката. Те нямат друг избор, освен да са там, където са 

потребителите на медийно съдържание – съдържание с различно 

предназначение, качество и легитимност на източника, пред чието 

разпространение има много по-малко бариери. Наред с търсачките, 

интернет платформите като Facebook, Instagram и Twitter се явяват най-

важният посредник между доставчиците на медийни услуги и техните 

установени и потенциални аудиториите. Така електронните медии излизат 

от територията на медийната регулация, еднопосочната комуникация с 

публиката и пазарните принципи на традиционната медийна индустрия и се 

сблъскват с предизвикателства като оптимизация на съдържание за 

търсачките, дигитален маркетинг, алгоритми на социалните медии, загуба 

на контрол върху съдържанието. Същевременно аудиториите биват 

настройвани срещу авторитетни медии и журналисти от публични фигури, 

включително такива с влияние далеч отвъд пределите на собствената си 

държава, каквато е фигурата на президента на Съединените щати, обявяващ 

за „фалшиви новини“ всички критични към него публикации и медии 

(Schwartz, 2018).  
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Медиите се нуждаят от медийно грамотна публика, която да 

разпознава, търси и споделя качествено съдържание. В противен случай 

същинското предназначение на журналистиката се обезсмисля. Липсата на 

критерии и усилие за критично мислене и обективно оценяване на 

съдържанието от страна на потребителите е предпоставка за хаотично и 

безпринципно поведение и отношение спрямо информацията, податливост 

на всички онези манипулативни техники, които целят да заблуждават и 

предизвикват определени реакции и действия. Това не е аудиторията на 

сериозните медиите, чиято неизменна цел е да информират като 

пред(о)ставят проверени факти и плурализъм на идеи и гледни точки при 

разглеждането на теми от обществен интерес. Това е аудиторията, която 

най-лесно може да бъде подведена и дезориентирана от псевдомедии, зад 

които стоят частни интереси и които днес са поставени в изравнена позиция 

спрямо традиционните доставчици на ниво достъп до аудиторията. Освен 

двойствена природа – на култура и индустрия – от гледна точка на 

функционирането им и на влиянието, което могат да оказват върху 

обществото, медиите имат и двойствена роля. Чрез добри примери и 

практики те могат (1) да изграждат критерии за това какво представлява 

качественото медийно съдържание и журналистиката в обществен интерес 

и (2) да формират разбиране за естеството на медийната грамотност и да 

стимулират участието на аудиторията в публичния дебат по етичен и 

отговорен начин чрез подходящи програми и инициативи. 

На свой ред публиката също има двойствена роля – едновременно на 

съвкупност от потребители (на медийни услуги) и на „видимата“ част от 

обществото, на негов представител и изразител, защото предпочитанието 

към една или друга програма, едно или друго съдържание, което от страна 

на медиите се измерва в ключовия показател, наречен рейтинг, е изява на 

ценностите и стремежите на хората, на масовата култура, на духа на 
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времето10. Медийно грамотната аудитория не само разпознава и предпочита 

качественото съдържание на доставчици и издания, които се придържат към 

утвърдените журналистически стандарти за безпристрастност, плурализъм 

на мнения и проверка на фактите, но спомага за разпространението на това 

съдържание, което има своето икономическо измерение. 

 

Доставчици на аудиовизуално съдържание и медийни регулатори като 

заинтересовани страни и изпълнители на проекти на тема медийна 

грамотност 

И медийните регулатори, и доставчиците на аудиовизуално 

съдържание11 са идентифицирани и разглеждани като основни 

заинтересовани страни по отношение на развитието на медийна грамотност 

в изследването “Картографиране на медийната грамотност в ЕС-28” на 

Европейската аудиовизуална обсерватория, публикувано през 2018 г. (EAO, 

2016). Изследването обхваща проекти в областта на медийната грамотност, 

реализирани в държавите членки на ЕС в периода 2010-2016 г. Най-малък 

брой основни заинтересовани страни са установени в докладите на двете 

най-малки държави – Малта и Кипър (осем), а най-много – във Финландия 

(101). В доклада за България са посочени 24. 

В три държави, между които е и България, няма нито един медиен 

регулатор, посочен като заинтересована страна, докато в Латвия броят им е 

пет – Инспектор по журналистическа етика, Литовски филмов център, 

Асоциация за обществена информационна етика (орган за саморегулиране 

на медиите), Фонд за печат, радио и телевизия и Комисия по радиото и 

телевизията на Литва, първите три от които имат задължения по отношение 

на медийната грамотност, установени в закони. Общият брой медийни 

 
10 Не случайно класациите на най-популярните търсения в Google на седмична, месечна или едногодишна база 

бяха обединени под общото наименование Google Zeitgeist (със значение на немски език – в духа на времето, или 

„общия интелектуален, морален и културен климат на една епоха“). Google Zeitgeist съществува и днес, но служи 

за друга цел 
11 Доставчици на аудиовизуално съдържание - телевизионни оператори и доставчиците на програми по заявка 

(както обществени, така и комерсиални медии), доставчици на онлайн игри и приложения 
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регулатори, идентифицирани в 29-те доклада (за Белгия докладите са два – 

по един за фламандската и за френскоезичната общности в кралството), е 

44, като трябва да се вземе предвид ограничения им брой във всяка държава, 

обикновено един или два, които имат отношение към медийната 

грамотност. От тази гледна точка идентифицирането на 44 медийни 

регулатора като основни заинтересовани страни в полето на медийната 

грамотност може да се разглежда като системна ангажираност на този 

сектор. Съветът за електронни медии и доставчиците на аудиовизуално 

съдържание в България не са сред изпълнителите на проекти в областта на 

медийната грамотност, намерили място в доклада за България 

В края на 2020 г. предстои гласуването на Закон за изменение и 

допълнение на закона за радиото и телевизията, с който разпоредбите на 

ДАВМУ (2018/1808) ще бъдат въведени в националното законодателство. 

Два въпроса, свързани с медийната грамотност поради изискването към 

държавите членки да насърчават и предприемат мерки за развитието на 

умения за медийна грамотност (Член 33а ДАВМУ), са включени във 

въпросника за проведената обществена консултация12 от 5 юни 2019 г.: 

„Каква според Вас е конкретната роля на медийния регулатор и какви 

конкретни правомощия, свързани с развитие на медийната грамотност, 

следва да бъдат предвидени в закона?“ и „Какви механизми следва да бъдат 

предвидени за докладване на изпълнението на мерките в областта на 

медийната грамотност пред медийния регулатор, съответно пред 

Европейската комисия, за изпълнение на разпоредбите на директивата?“ 

„Съветът за електронни медии би следвало да провежда кампании и 

обучения за повишаване на медийната грамотност при предвиждане на 

допълнителен административен и финансов ресурс за изпълнение на тази 

цел. Същевременно биха могли да се предвидят възможности самите 

доставчици на медийни услуги да участват в изпълнението на 

 
12 Консултационен документ за въвеждане на Директива 1808/2018/ЕС в Закона за радиото и телевизията (5 юни 

2019) http://mc.government.bg/page.php?p=141&s=397&sp=641&t=720&z=0 (последно посещение 29.10.2020) 
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обществената мисия за повишаване на медийната грамотност, като се 

предвиди съответно държавно финансиране за целта“, се казва в 

становището на Асоциацията на българските радио- и телевизионни 

оператори (АБРО) в отговор на първия от тези два въпроса (АБРО, 2019). 

АБРО обединява търговски доставчици на медийни услуги с различен 

обхват на разпространение, в т.ч. bTV и още пет от програмите на БТВ 

Медиа Груп, и Нова телевизия, както и още шест от програмите на Нова 

Броудкастинг Груп. 

„Ролята на медийния регулатор включва правомощието и 

задължението да налага справедливи и еднакви изисквания на всички 

участници на пазара. Ние вярваме, че важната роля на обществените 

аудиовизуални комуникационни услуги на пазара може да бъде използвана 

за подпомагане на развитието на стандарти за информационна и медийна 

грамотност“, декларират и от Асоциацията на доставчиците на 

телевизионни програми (АДТП, 2019) в отговор на същия въпрос от 

консултационния документ. БТВ Медиа Груп е сред членовете и на това 

сдружение. 

 

Медийната грамотност като тема на електронните медии в 

България 

Темата за медийната грамотност рядко намира място в 

информационното и новинарското съдържание в сайтовете на електронните 

медии, като най-често повод за разглеждането й са инициативи на 

неправителствени организации, работещи в областта, и изказвания на 

еврокомисаря Мария Габриел (ресор „Иновации, научни изследвания, 

култура, образование и младеж“ в Комисия на Фон дер Лайен 2019-2024, 

преди това ресор „Цифрова икономика и цифрово общество“ в Комисията 

на Юнкер). Това е пропусната възможност за медиите с висок рейтинг на 

доверие и голяма аудитория да възпитават критично и етично медийно 

потребление като част от стратегията им за запазване и усилване на 
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позициите им от гледна точка на лоялността както на публиката, така и на 

рекламодателите. 

За периода 2014-2020 г. в интернет портала на обществената 

телевизия - BNT.bg – който обединява и представя информация за 

предаванията на всички програми на медията - БНТ1, БНТ2, БНТ3 и БНТ4 

– могат да бъдат намерени едва 7 релевантни резултата. Инициативите на 

Коалицията за медийна грамотност – сдружение, създадено през 2017 г., 

което изгражда партньорства, разработва проекти (ресурси) и повишава 

осведомеността чрез ежегодната кампания „Дни на медийна грамотност“, са 

предмет приблизително на половината открити публикации по темата. През 

лятото на 2020 г. БНТ започна излъчването на подкаст, посветен на 

медийната грамотност – „МеГра“ – представен като първото предаване на 

БНТ, което разглежда аспекти от журналистическата работа и 

функционирането на медиите и което „има амбицията да повиши медийната 

грамотност сред младите и активни българи и е в синхрон с обществената 

мисия на БНТ“. Въпреки че до края на август са публикувани 10 епизода от 

поредицата, търсене по ключова фраза „медийна грамотност“ в интернет 

портала на БНТ връща само два резултата. Обществената телевизия има 

отделен сайт за новини – БНТ Новини (BNTnews.bg). В материал от 2019 г., 

озаглавен „Часове по медийна грамотност в училище предлага Мария 

Габриел“, е поставен етикетът „медийна грамотност“13, което предполага 

лесно достигане до всички публикации по темата в страницата на БНТ 

Новини. Липсата на съгласуваност в използването на ключови думи и тагове 

в сайтовете на обществените медии проличава и тук – с таг „медийна 

грамотност“ е категоризиран единствено този материал от 2019 г.14.  

В страницата на Интернет портала на БНР – Bnr.bg – търсенето е по-

прецизно (резултатите са с по-висока степен на релевантност) и по-

 
13 <https://bntnews.bg/bg/a/chasove-po-mediyna-gramotnost-v-uchilishche-predlaga-mariya-gabriel> (последно 

посещение 29.10.2020).  
14 Филтриране на информационни единици, публикувани в сайта БНТ Новини, по етикет „медийна грамотност“ 

<https://bntnews.bg/mediyna-gramotnost-52387tag.html> (последно посещение 29.10.2020).  
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резултатно. Търсене по „медийна грамотност“ без ограничение във времето, 

подреждане по релевантност и с настройки по подразбиране открива малко 

над 30 резултата. И в този случай обаче част от статиите не разглеждат 

пряко темата за медийната грамотност – тя се споменава периферно, най-

често в контекста на образованието, разпространението на 

дезинформацията и ограниченията за медийната свобода в България. 

Въпреки че присъства в заглавието й, публикацията от 27 юли 2020 г. 

„Висок риск за плурализма и ниска медийна грамотност“ по повод разговора 

на Александър Райчев с проф. Нели Огнянова в „Нашият ден“, в който проф. 

Огнянова представя резултатите от Мониторинга на медийния плурализъм, 

не е отбелязана с етикет „медийна грамотност“. Използваният „медиен 

плурализъм“ води към едва три резултата, а „медийна свобода“ – към 12 за 

периода 2013-2020 г. 

Темите за дезинформацията и необходимостта от медийна грамотност 

са застъпени в публикацията от 19 декември 2018 г. „Проф. Пфаб: 

Обективната и проверена информация гради доверие и е най-висша ценност 

на обществените медии“ по интервю на Весела Владкова с генералния 

секретар на общественото радио и телевизия ARD в Германия. Материалът 

завършва с изразеното от проф. Пфаб мнение за ролята и отговорността на 

обществените медии за повишаването на медийна грамотност у гражданите. 

За разлика от БНТ обаче БНР няма предаване, поредица, проект, чиято 

цел е да формира медийна грамотност. През 2007 г. в ефира на „Христо 

Ботев“ започва излъчването на предаването „Клубът на журналистите“ с 

водеща покойната Ирен Филева, в което се разглеждат както актуални 

събития, така и аспекти от журналистическа професия („правенето“ на 

медия) като смисъла и отговорността на журналистиката, разстоянието и 

дистанцията от властта, поръчките, които компрометират авторитета на 

професията. През 2012 г. Ирен Филева получи наградата за цялостен принос 

на Асоциацията на европейските журналисти.  

bTV също няма собствена инициатива, нито предаване или друг вид 

поредица на тема медийна грамотност. bTV е официален партньор на 
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инициативата „Журналисти в училище“, която се провежда ежегодно от 

2014 г. и чиято цел е да повиши медийната грамотност на ученици от горен 

курс на обучение, да стимулира формирането на гражданска позиция сред 

подрастващите и да провокира интереса им към журналистическата 

професия. Въпреки това откриването на публикации по темата в основния 

сайт на медията – btv.bg – е трудно при отсъствието на етикет или друг 

начин за филтриране на публикации. B отделно обособения сайт bTV 

Новини резултатите са два и при търсене, и при филтриране по етикет 

„медийна грамотност“: „България – до бивша Югославия и Турция по 

медийна грамотност“15 от 30.03.2018 г., в който се представят резултатите 

от изследването „Индекс на медийната грамотност“ на Институт „Отворено 

общество“ – София, и „Репортери на bTV се включиха в проект за медийна 

грамотност“ от 18.04.2019 г.16 относно проекта „Медийна грамотност в 

класната стая“, който се изпълнява от Асоциацията на европейските 

журналисти България.  

Чрез търсене в сайта на Нова телевизия – nova.bg, който обединява 

и секцията Новини – се достига до 7 публикации, една от които е 

нерелевантна на темата. Дори институционалните новини, като например 

въвеждането на предмета „Гражданско образование“ и добавянето на 

медийната грамотност като предметна област в общообразователната 

програма на средния курс не е отразено в медията; същото е валидно и за 

инициативи като „Дни на медийна грамотност“ и „Ден за безопасен 

интернет“. През 2019 г. две от четирите публикации са свързани с 

действията на еврокомисаря Габриел за засилване на мерките за 

противодействие на дезинформацията. През 2020 г. единствената 

 
15 btvnovinite.bg. 30.032018. България - до бивша Югославия и Турция по медийна грамотност 

<https://btvnovinite.bg/bulgaria/obshtestvo/balgarija-do-bivsha-jugoslavija-i-turcija-po-medijna-gramotnost.html> 
(последно посещение 29.10.2020).  
16 btvnovinite.bg. 18.04.2019. Репортери на bTV се включиха в проект за медийна грамотност 

<https://btvnovinite.bg/bulgaria/reporteri-na-btv-se-vkljuchiha-v-proekt-za-medijna-gramotnost.html> (последно 

посещение 29.10.2020).  
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публикация по темата е „Херо Мустафа: Фалшивите новини се 

разпространяват като вирус“ от 29.10.2020 г. във връзка с речта на 

посланичката на САЩ в България на националната конференция 

„Медийната грамотност в България. Какво научихме от кризата“. Медията 

няма собствена инициатива или предаване, свързана с медийната 

грамотност. 

Шест информационни единици се филтрират при търсене по „медийна 

грамотност“ в сайта на Дарик Радио – като само половината са по-тясно 

свързани с темата: „Министерството на образованието предлага 

въвеждането на медийна грамотност“ от 16 август 2018 г., „Митове за 

образованието - как училището да развива медийна грамотност?“ от 10 

декември 2018 г. и „Фалшивите новини – сериозен проблем в световен 

мащаб“ от 30 януари 2020 г. Събитийният повод за публикуването им са 

конкретни инициативи, а информационната им стойност е запазена за 

вградения звуков файл. Дарик Радио също няма предаване, посветено на 

медийната грамотност. 

 

Заключение 

Разбирането за нарастващото значение на инструменталните умения и 

познавателните способности, необходими за компетентно взаимодействие с 

медийно съдържание, комуникация чрез услуги на информационното 

общество и създаване на собствено съдържание във всяка възраст и във 

всякакъв контекст рязко се увеличи в светлината на събития с глобални 

последици като президентските избори в САЩ през 2016 и 2020 г., 

референдума за излизане от ЕС в Обединеното кралство и инфодемията, 

съпътстваща пандемията от COVID-19 през 2020 г. Същевременно в много 

държави, сред които е и България, все още няма изградени традиции в това 

направление, въпреки отдавна постигнатия консенсус, че медийната 

грамотност е и ще продължи да бъде задача на образованието, а медийното 

образование е част от фундаменталното право на всеки гражданин във всяка 

държава по света на свобода на изразяване и на информация, и е от 
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съществено значение за изграждането и поддържането на демокрацията 

(UNESCO, 1999). Ролята на организациите на гражданския сектор за 

повишаване на осведомеността, разработване на образователни ресурси, 

провеждане на обучения и изграждане на партньорства както на 

национално, така и на наднационално ниво, е ключова и се потвърждава от 

изследвания като “Картографиране на медийната грамотност в ЕС-28”. 

Но съществува още един актьор извън системата на образованието, 

който трябва да се припознае като заинтересована страна, способна много 

по-бързо и ефективно да повлияе върху навиците и поведението на много 

по-големи сегменти от обществото. Това са медиите и по-специално онези 

от тях, които във време на информационна криза се ползват с най-голямо 

доверие. Остава отворен за следващи изследвания въпросът за 

икономическите измерения на мерките, които медиите биха предприели за 

повишаване на медийната грамотност на аудиторията както чрез 

производство на програми и друг вид съдържание по темата, така и като не 

правят компромиси със стандартите за създаване, публикуване и 

разпространение на качествено съдържание онлайн. Това ще е 

съдържанието, което медийно грамотните потребители ще разпознават и 

предпочитат, но и за чието разпространение и популяризиране ще 

допринасят. 
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БИ БИ СИ И ДВИЖЕНИЯТА „ME TOO” И „TIME’S 

UP”: СЪДЪРЖАТАЛЕН АНАЛИЗ 

Цветелина Джамбазова 

 

BBC AND “ME TOO” AND “TIME’S UP” MOVEMENTS: 

CONTENT ANALYSIS 

Tsvetelina Dzhambazova 

 

Резюме: Чрез метода контент анализ в доклада се изследват 

интерпретативни текстове относно новите социални движения „Me Too” 

и „Time’s Up”, публикувани на уебсайта на Би Би Си (bbc.com) в 

периода 5 октомври 2017 г. – 31 декември 2018 г., обхващащ първата 

година от създаването на кампаниите. Целта е да се проследят начините, 

по които двете инициативи са отразени от британската медия. Основни 

задачи пред изследването са анализ относно това дали в онлайн 

изданието е изразено отношение към движенията и проверка дали 

журналистите в медията виждат връзка между тях и съществуващите 

призиви за промяна на социалните роли на половете в съвременното 

общество. 

Ключови думи: Би Би Си, „Me Too”, „ Time’s Up”, социални движения, 

контент анализ 

 

Abstract: Using content analysis, this report researches texts about the new 

social movements „Me Too” and „Time’s Up”, which are published on 

BBC’s website, bbc.com, between October 5th 2017 and December 31st 2018 

(which marks the first anniversary of both campaigns). The aim is to study 

the methods through which both initiatives are presented in this British 

medium. Important tasks of this report are to analyze whether this website’s 

authors express an attitude towards the movements and to check whether 

there is any connection between the two campaigns and the existing calls for 

changes in the social roles of sexes in modern society. 

Keywords: BBC, “Me Too”, “Time’s Up”, social movements, content 

analysis 

 

Въведение  

Макар и съществуващо от почти 15 години, движението „Me 

Too” става популярно едва след вълната от обвинения в сексуален 

тормоз срещу филмовия продуцент Харви Уайнстийн, започнала 

през октомври 2017 г. Решаващо значение за популяризирането на 

инициативата има употребата в Туитър на хаштаг #MeToo от 
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актрисата Алиса Милано, който води до масовото споделяне на 

истории за сексуално насилие по целия свят. 

Движението „Time’s Up” започва на 1 януари 2018 г., когато 

някои от най-влиятелните актриси в Холивуд излизат с писмо, в 

което заявяват, че създават това движение с цел да се прекрати 

практиката на сексуален тормоз на работното място. Заедно с него 

започва да действа и специален Фонд за правна и финансова помощ, 

който да окаже подкрепа на жертвите на сексуално насилие на 

работното място (както мъже, така и жени), които биха искали да 

започнат правни действия срещу своите насилници, но нямат 

средствата да го направят. Основна задача на Фонда е да свързва 

жертвите с адвокати, готови да поемат техния казус. 

В настоящия текст е проследено по какъв начин тези нови 

социални движения са отразени на уебсайта на Британската 

корпорация за радио и телевизионно разпространение – bbc.com. 

Чрез метода контент анализ са изследвани 75 персонализирани 

интерпретативни текста, публикувани в периода между 5 октомври 

2017 г. и 31 декември 2018 г., обхващащ първата година от 

съществуването на инициативите. Целта е да се проследят начините, 

по които двете движения са отразени от британската медия. 

Основни задачи пред изследването са анализиране дали в това 

издание е изразено отношение към движенията и проверка дали 

журналистите в медията виждат връзка между тях и 

съществуващите призиви за промяна на социалните роли на 

половете в съвременното общество. 

В текста са проучени материали за движенията „Me Too” и 

„Time’s Up”, в които инициативите са изведени като основна тема. 

Включени са и текстове, в които не се споменава пряко някое от 

движенията, но въпреки това са свързани със случващото се и с 

резултатите от кампаниите за премахване на сексуалното насилие. 

Използвайки информацията, съдържаща се в таговете след всяка 
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публикация на сайта, за избрания период са открити общо 266 

материала. От тях 191 текста представляват жанрове на 

информационния дискурс, а 75 – на интерпретативния дискурс. 

Именно втората група са обект на анализ в настоящия текст. 

Събраният емпиричен материал е изследван по 4 показателя:  

1. Жанр; 

2. Изразено отношение към движенията „Me Too” и „Time’s 

Up”; 

3. Дали в текста се говори за „Me Too” или за „Time’s Up”; 

4. Има ли призив за промяна на социалните роли на мъжете и 

жените в тези текстове. 

Така тук са анализирани жанровете, принадлежащи към 

интерпретативния дискурс. Това са оценъчните, наративните и 

диалогичните жанрове (Монова, 1999). 

 

Теоретична рамка 

Сексуалният тормоз като самостоятелен проблем за 

изследване (и изобщо като изследователски проблем) започва да се 

разглежда едва в началото на 80-те години на 20-ти век, което е ясен 

знак за това колко силно е бил подценяван този въпрос – от 

обществото, а след това и от учените. Първото голямо изследване се 

появява през 1979 г. – това е „Sexual Harassment of Working Women: 

A Case of Sex Discrimination” на Катрин МакКинън (MacKinnon, 

1979). След излизането на тази книга сексуалният тормоз става 

значително по-видим, а и все повече изследователи предлагат 

варианти на широкото социокултурно обяснение на МакКинън, 

които стават все по-популярни (напр. Schultz, 2001; MacKinnon, 

2002; Tangri et al., 1982). Появяват се и редица критици, които 

прилагат доказателства за случаи на мъже-мишени на сексуален 

тормоз (Kalof et al., 2001; Thacker, 1996), чрез които започват да 

предизвикват феминистките възгледи за сексуалния тормоз като 
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действие, извършено от силни възрастни мъже спрямо „безсилни“ 

жени (Patai, 1988: 170), и да ги считат за основани върху 

„неизследвани понятия за мъжка власт и хищническа природа“ 

(Patai, 1988: 50). 

През 70-те и 80-те години на 20-ти век жените заемат все 

повече и повече работни места, а от друга страна изследователите на 

феминизма все по-стриктно повдигат въпроса, че жените се намират 

в подчинено положение спрямо мъжете – не само у дома, но и на 

работното място. Така не е изненадващо, че обществото започва да 

смята за непозволени и непоносими сексуалните заплахи и 

репресии, обидите, сексуалните намеци и сексуалния хумор, които 

до този момент са били пасивно изтърпявани от жените. Жените 

предизвикват мъжкото негодувание, като едновременно възприемат 

нови властнически роли в бизнеса и в сферата на труда и като 

нахлуват в сигурния до този момент мъжки бастион на физическата 

работа (напр. въглищните мини, строежите, полицейските 

участъци). Това негодувание, свързано с все по-голямото общуване 

между мъже и жени на работното място, без съмнение е още една 

предпоставка за появата на сексуалния тормоз (Frankel Paul, 1990: 

333). 

Учените, занимаващи се с изследването на сексуалния тормоз, 

фокусират вниманието си основно върху два големи теоретични 

диспута. При първия става въпрос за разбиранията на мъжете и 

жените за същността на сексуалния тормоз. Тези разбирания се 

различават значително, като оставят широко място за 

недоразумения, но и затрудняват премахването на този вид 

сексуално насилие. Основно предизвикателство тук е, че един и същ 

начин на поведение може да бъде видян от мъжете като обикновен 

флирт, а от жените – като сигнал за опасност от сексуално насилие 

(Tavris et al., 1977; Crain et al, 1995). При втория теоретичен дебат се 

търси отговор на въпроса дали при сексуалния тормоз става дума за 
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удовлетворяване на сексуално желание или за придобиване на по-

голяма власт – тук мненията често са противоположни (Newman, 

1995; Brodsky, 1976; Bargh et al., 1995). 

Широката употреба на социалните медии както за лични, така 

и за професионални нужди, оказва влияние и върху съвременните 

концепции за сексуалния тормоз. Традиционните гледни точки 

относно тормоза изразяват разбирането, че той се случва в 

границите на работното място. Контактите в социалните мрежи 

извън тези рамки обаче създават необходимост да се преразгледат 

тези идеи (Blakely, 2009; Mainiero et al., 2013). Активността на 

хората в социалните медии днес е от съществено значение при 

проследяване на развитието на движенията „Me Too” и „Time’s Up”. 

Инициативите са в началото на своето съществуване, но започва да 

се натрупва научна литература, разглеждаща техни аспекти 

(Thomson, 2018; Zilles, 2017; George, 2018; Leung et al., 2019). 

Предстои обаче по-подробното проучване на тези движения от 

изследователите. 

 

Жанрова характеристика  

Преди да се премине към резултатите от проведения контент 

анализ на интерпретативни текстове, е важно да се отбележи, че в 

проучените публикации се вижда ясна връзка и приемственост 

между материалите на уебсайта bbc.com и предаванията, излъчени 

по другите канали на Би Би Си. Така например част от изследваните 

материали представляват аудио и видео клипове, взети директно от 

радио или телевизионни предавания на Би Би Си. Съдържанието на 

сайта отговаря напълно на дългогодишните принципи на медията за 

точност и обективност при поднасянето на информацията, като 

изясняването на фактите идва винаги на първо място. 

Приемствеността е още едно доказателство, че читателят може да 



Зони на промяна: възможности и 

предизвикателства 

Цветелина Джамбазова. Би Би Си и движенията „Me 

too“ и „Time’s Up“: съдържателен анализ с. 254-273 

 

 

 

Медиалог/ Medialog, бр. 8/2020 

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

259 

открие онлайн същата качествена журналистика, на която е свикнал 

в другите канали на британската медия. 

Съществен дял от интерпретативните публикации в сайта на 

Би Би Си заемат тези материали, даващи обяснения какво точно 

представлява сексуалният тормоз. От изведената по-горе теоретична 

рамка се вижда, че сексуалният тормоз сравнително късно привлича 

вниманието на изследователите. Със сигурност това е резултат и от 

липсата на широка обществена дискусия относно този проблем. 

Затова се появява необходимостта журналистите на Би Би Си да 

обясняват на масовата аудитория какво представляват сексуалните 

посегателства и колко много хора са ставали жертви на подобно 

поведение. Работещите в тази медия показват голяма отдаденост 

към разясняването на този широко разпространен проблем в 

съвременното общество. Свидетелство за това, от една страна, е 

големият брой публикации по темата, а от друга страна, появата на 

специални текстове, дори рубрики, даващи съвети как да се 

разпознае сексуалният тормоз и какви мерки могат да предприемат 

жертвите, за да сложат край на сексуалното насилие. Към тях трябва 

да се добавят и материалите, описващи как трябва да се държат 

представителите на двата пола едни с други в нова ситуация на 

засилено внимание към проблема сексуално посегателство. 

Журналистите в Би Би Си се стремят да повишат осведомеността на 

аудиторията относно сексуалното насилие (като цяло). 

 

 

 

Общ брой текстове 

Жанр Бройки 

Интервю 13 

Лично мнение 7 

Коментар 7 

Репортаж 17 

 

 

 

75 

Есе 3 

Статия 12 

Анализ 10 

Рецензия 2 

Портрет 4 

Таблица 1 – Би Би Си – Интерпретативни текстове по жанрове 



Зони на промяна: възможности и 

предизвикателства 

Цветелина Джамбазова. Би Би Си и движенията „Me 

too“ и „Time’s Up“: съдържателен анализ с. 254-273 

 

 

 

Медиалог/ Medialog, бр. 8/2020 

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

260 

В Таблица 1 са представени интерпретативните жанрове, 

които са използвани при отразяването от bbc.com на движенията 

„Me Too” и „Time’s Up”. Може да се каже, че в този уебсайт се 

среща добро жанрово разнообразие – особено като се има предвид 

основната информационна функция на новинарския сайт. На първо 

място сред интерпретативните текстове е репортажът – 17 текста. 

Предпочитанието към този жанр е свързано с присъствието на 

репортери на Би Би Си на основни събития около двете инициативи. 

Сред тези събития се отличават наградните церемонии – „Златен 

глобус“, „Бафта“, „Оскар“, „Грами“, „Британски музикални 

награди“1. Съществен брой репортажи обаче има и около 

изслушванията на Кристин Блейзи Форд пред американския Сенат и 

от последвалите протести срещу Брет Кавана.2 

На второ и трето място са интервютата и статиите – съответно 

13 и 12 броя. На предпоследно място е есето – 3 броя, а на последно 

място е рецензията – 2 текста. Тук е важно да се посочи, че под 

категорията „статия“ се има предвид класическия аналитичен жанр, 

а не широкото понятие, което в онлайн пространството често се 

използва като синоним на „публикация“. 

Големият брой репортажи и интервюта е свързан със стремежа 

читателите да бъдат запознати максимално точно с фактите около 

двете движения. Ролята на журналиста е сведена до медиатор на 

събитията, така че потребителят сам да прецени как точно да 

 
1 Най-активните към този момент инициативи, свързани с двете движения, са проведени именно на тези 

наградни церемонии в американската и британската развлекателна индустрия. Това са например 

задължителният дрескод изцяло в черно на наградите „Златен глобус“ или носенето на значки във 

формата на бели рози на церемонията по връчване на наградите „Грами“, като и двете инициативи имат 

за цел да покажат солидарност с жертвите на сексуално насилие. 
2 Един от най-големите скандали, разтърсили Съединените щати след появата на хаштаг #MeToo в 

социалните медии. Доктор Кристин Блейзи Форд обвинява кандидата за сенатор Брет Кавана в 

изнасилване, когато и двамата са съученици в гимназията. Следват публични изслушвания на 

засегнатите страни, които в продължение на месец привличат интереса на цялото американско общество, 

а ФБР започва разследване срещу Кавана. В крайна сметка неговата кандидатура е одобрена, а 

обвиненията срещу него отпадат. Въпреки това в обществото остава усещането за несправедливост, а 

жертвата Кристин Блейзи Форд е подкрепена от хиляди жени на специално организирани протестни 

демонстрации. 
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тълкува фактите и какви изводи да си направи. Към това трябва да 

се отбележи, че личните мнения (7 броя) са на водещи експерти по 

право, на дейци от развлекателната индустрия или на психолози, 

опитващи се рационално да обяснят какво се случва около „Me Too” 

и „Time’s Up” и какъв е техният личен възглед за особеностите на 

двете движения. 

 

Отношение на медията към движенията „Me Too” и „Time’s Up” 

Общ брой 

текстове 

Положително 

отношение  

(брой текстове) 

Негативно 

отношения  

(брой текстове) 

Не е 

изразено 

отношение  

(брой 

текстове) 

75 39 4 32 

Таблица 2 – Би Би Си – Изразено отношение към „Me Too” и 

„Time’s Up” в интерпретативните текстове 

 

Следващият компонент на контент анализа е изразеното 

отношение към „Me Too” и „Time’s Up” в интерпретативните 

текстове на Би Би Си. Данните са представени в Таблица 2.  

В най-голям брой материали е изразено положително 

отношение към двете движения – 39 текста, т.е. в повече от 

половината интерпретативни текстове. Този значителен превес на 

публикациите с положително отношение е свързан с факта, че 

журналистите и гостуващите коментатори осъзнават 

необходимостта от съществуването на тези инициативи. Авторите 

разбират колко голям проблем е сексуалният тормоз – и сексуалното 

насилие като цяло – и знаят, че „Me Too” и „Time’s Up” могат да се 

превърнат в един от начините за преодоляването му. 

Положителното отношение на авторите е свързано и с премахването 

на табуто върху публичното говорене по тази тема, която най-сетне 
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е привлякла общественото внимание към оказването на помощ на 

жертвите на насилие и към начините за прекратяване на 

поведението на тормоз. Разбира се, това не означава, че авторите на 

текстове с положително отношение към инициативите пренебрегват 

проблемните страни на кампаниите и съществуващите критики към 

тях. Те признават, че има още много път за извървяване, както и че 

трябва да се осъществят промени в движенията, защото чрез 

сегашните си характеристики „Me Too” и „Time’s Up” едва ли биха 

успели да постигнат заложените от тях цели. 

Ето и два примера за текстове, изразяващи положителна 

нагласа към двете движения. За улеснение (а и за да се спести 

място) ще бъдат представени само параграфи или части от 

параграфи, в които могат да се открият такива нагласи. 

 

Брет Кавана: Върховната конфронтация за Америка на 

Тръмп (Zurcher, 2018) 

Антъни Цуркър, 27 септември 2018 г. 

[…] 

Движението #MeToo има история, измервана в месеци, а не в 

години, но борбата, която то представлява, е поне толкова силна и 

издръжлива. 

То представлява подтик да се преосмисли това, което до сега 

е търпяно от жените, и това, което обществото от дълго време е 

замитало под килима. Те откриват нов шампион в лицето на 

доктор Форд и след като Тръмп поставя под въпрос защо тя не се 

е разкрила по-рано, се появи и нов хаштаг #WhyIDidntReport. 

[…] 

Беше ли 2017 г. повратна точка за жените в Холивуд? 

(Iqbal, 2018) 

Разия Икбал, 6 януари 2018 г. 

 



Зони на промяна: възможности и 

предизвикателства 

Цветелина Джамбазова. Би Би Си и движенията „Me 

too“ и „Time’s Up“: съдържателен анализ с. 254-273 

 

 

 

Медиалог/ Medialog, бр. 8/2020 

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

263 

Кампанията #MeToo ни разклати из основи: тя беше 

едновременно лична и анекдотична, но същевременно и колективен 

рев на жени по целия свят, които споделят истории за сексуално 

нападение или тормоз. 

Те не просто казват колко широко разпространен е този 

начин на поведение: това е и знак за овластяване. 

Холивуд е разтърсен от скандала с Уайнстийн и от всички 

други скандали, които го последваха. 

[…] 

Наред с всичко това очевидната идея, за съжаление, все още 

трябва да бъде изразена: жените не искат специално отношение, а 

само равенство. А това означава и равенство във възможностите. 

И ако нещото, което пречи на това, са старомодните навици 

жените да се виждат по определен начин, тогава може би 

движенията #MeToo и #TimesUp са важни водачи – но ние ще 

видим пълното проявление на културната промяна малко по-

нататък. 

 

На второ място се нареждат текстове, в които не е изразено 

отношение към „Me Too” и „Time’s Up” – 32 броя от общото 

количество интерпретативни текстове. Това са публикации, в които 

двете движения не са назовани директно, а се споменават факти или 

развитието на събития, свързани с тях. Фокусът е върху тези факти 

и събития, така че в тези материали не може да бъде открито 

конкретно изразено движение към инициативите. 

На последно място са текстовете с негативно отношение към 

кампаниите. То се среща в 4 материала. Критиките и негативните 

нагласи са свързани с т.нар. феномен „виновен до доказване на 

противното“ – прекаленото фокусиране върху публичните фигури и 

техните обвинители, които не желаят да приемат ничия друга гледна 

точка освен тяхната собствена. Така вниманието е изцяло върху 
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обвиненията, но няма достатъчен интерес към изказванията, 

пледиращи невинността на обвиняемите. Критикувана е и твърде 

голямата активност в социалните медии, но малко предприетите 

реални действия. Пример за такъв текст е: 

 

Огнената буря #MeToo превзема Боливуд и индийските 

медии (Alluri, 2018) 

Апарна Алури, 9 октомври 2018 г. 

[…] 

Силата на новото движение #MeToo в крайна сметка ще бъде 

изпробвана чрез това как ще се развие оттук нататък – и ако 

миналото е някакъв индикатор, няма за какво толкова да бъдем 

оптимисти, тъй като по-ранните опити за индийски хаштаг 

#MeToo не доведоха до траен резултат. 

Списък с предполагаеми хищници в науката отмря бързо в 

балона Туитър, а призивите да се назоват и да се засрамят 

долните лица в Боливуд не намериха много последователи. Освен 

това няма да е лесно за хората, които изберат да проговорят, 

особено за тези, които нямат доказателства, за да подкрепят 

обвиненията си. 

Някои от жените предоставиха скрийншотове на лични 

текстови съобщения, които са им изпратени от техните 

предполагаеми насилници, правейки обвиненията трудни за 

отричане. 

Но в случаите, в които всичко е сведено до „твоята дума 

срещу моята“, много от жените, които проговориха, вече са 

заплашвани с правни действия за клевета, а някои от туитовете, 

посочващи имена, вече са свалени. 

Събраните данни дават основание да се направи изводът, че 

интерпретативните текстове на сайта на Би Би Си изразяват по-

скоро положително отношение към движенията „Me Too” и „Time’s 
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Up”. Материалите с положителна нагласа надделяват значително 

над тези с негативно отношение – положителните публикации са 

десет пъти повече от негативните материали. 

Предпоследният критерий за контент анализа е свързан с това 

дали в текстовете в Би Би Си се говори за движението „Me Too”, за 

кампанията „Time’s Up”, и за двете инициативи или за нито едно от 

тях. Така тук се отчита кое от двете движения е споменато в даден 

материал, като се има предвид назоваване на инициативата чрез 

конкретното ѝ наименование. Данните от този анализ са 

представени на Таблица 3. 

 

Общ 

брой 

текстове 

„Me Too”  

(брой текстове) 

„Time’s Up” 

(брой 

текстове) 

Нито едното 

(брой текстове) 

И двете  

(брой 

текстове) 

75 42 6 18 9 

Таблица 3 - Би Би Си – Дали се говори за „Me Too” или за „Time’s 

Up” (интерпретативни текстове) 

 

Веднага се вижда, че повече от половината от изследваните 

публикации споменават движението „Me Too” – 42 от общо 75 

текста. Споменаването на това движение става дори още по-голямо, 

когато се прибавят резултатите от графа „И двете“. Така, 

обединявайки всички текстове, в които е споменато „Me Too” 

(самостоятелно или в комбинация с „Time’s Up”) се оказва, че в 51 

материала е споменат „ Me Too“ . 

Движението „Time’s Up” самостоятелно е споменато в едва 6 

публикации. Ако се прибавят и данните от графата „И двете“, се 

оказва, че за тази инициатива се говори в 17 текста. 

На последно място трябва да се отбележат материалите, в 

които не се говори за нито едно от двете движения – 18 броя. 

Разбира се, тези публикации също са свързани с темата на 
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проучването – просто в тях не се назовава конкретно нито „Me Too”, 

нито „Time’s Up”. Едната част от тези текстове са публикувани в 

дните между 5 и 15 октомври 2017 г., т.е. след първите обвинения 

срещу Уайнстийн, но преди първия туит на Алиса Милано, 

съдържащ #MeToo, когато все още не създадено движението в 

съвременния му облик. В другата част от материалите се 

проследяват обвиненията в сексуален тормоз срещу публични 

личности, започнали след появата на първата статия с твърдения 

срещу филмовия продуцент – при тях се говори за „секс 

скандалите“ в Холивуд и в Съединените щати като цяло 

(споменават се и обвиненията срещу известни личности и в други 

държави – главно в Европа и Азия), като водещ е фактът, че те са 

вдъхновени от проговарянето на жертвите на продуцента, но без да 

се казва изрично, че са създадени и две движения. 

В крайна сметка се оказва, че в този новинарски уебсайт се 

срещат значително повече текстове относно „ Me Too“ (51 броя) 

отколкото за „Time’s Up” (17 броя), т.е. материалите, свързани с 

„Me Too” са три пъти повече от тези с „Time’s Up”. Показателен е 

фактът, че в медията надделяват публикациите, в които не се 

споменава нито една от инициативите, над тези, споменаващи 

„Time’s Up” по какъвто и да било начин – самостоятелно или в 

комбинация с „Me Too” (17 броя) срещу 18 броя. 

Това води до интересен извод. Всъщност „Time’s Up” е това 

движение, което реално предприема стъпки за подобряване 

положението на жените в сферата на труда чрез Фонда за правна 

защита, а и чрез стартирането на отделни кампании за постигане на 

равенство на мъжете и жените във филмовата индустрия. Макар и 

довело до подемането на няколко кампании и организирането на 

„женски походи“, „Me Too” остава по-познато на широката 

общественост като хаштаг в социалните медии, почти изцяло 

пренебрегвайки десетилетната му история като инициатива на 



Зони на промяна: възможности и 

предизвикателства 

Цветелина Джамбазова. Би Би Си и движенията „Me 

too“ и „Time’s Up“: съдържателен анализ с. 254-273 

 

 

 

Медиалог/ Medialog, бр. 8/2020 

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

267 

Тарана Бърк. Това се вижда и от събраните текстове, където 

споменаването на името на Бърк е по-скоро изключение. Така 

движението, „живеещо“ предимно в социалните медии, се оказва 

по-добре отразявано от това, което предприема действия за 

прекратяване на дискриминацията между половете на работното 

място. 

Логично обяснение за това разминаване в медийното внимание 

може да се открие във факта, че „ Me Too” е първото създадено от 

двете движения – два месеца и половина (в сегашния му вид на 

хаштаг в онлайн пространството) преди „Time’s Up”. Следователно 

има повече време за натрупване на материали, свързани с „ Me Too“ 

. Нещо повече, това са едни от месеците с най-много публикации 

относно вълната от обвинения в сексуален тормоз срещу известни 

личности. Това без всякакво съмнение оказва своето влияние над 

броя материали относно „Me Too”.  

Друго логично обяснение е свързано с това, че „Time’s Up” е 

вдъхновено от „Me Too” и е създадено именно чрез действия на 

активисти, които в началото са популяризирали хаштага #MeToo. 

Съвсем нормално е в такъв случай „Time’s Up” да бъде споменавано 

във връзка с другото движение. 

Въпреки това може да се каже, че „Time’s Up” е до някаква 

степен подценявана инициатива – тя е споменавана повече в 

комбинация с „Me Too” отколкото самостоятелно (9 текста и 6 

текста съответно). 

Така се оказва, че в някаква степен “Time’s Up” остава в 

сянката на „Me Too”. „ Me Too“ се свързва по-скоро с обвиненията 

(и съдебните процеси) срещу известни личности, докато „Time’s 

Up” остава по-тясно свързано с „обикновените“ хора, които могат да 

се възползват от Фонда за правна защита. В този смисъл е ясно защо 

медиите се интересуват много повече от „Me Too” – историите за 

публични личности винаги привличат значително повече медийното 
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– и общественото – внимание и интерес отколкото случващото се с 

никому неизвестните хора. 

 

Призиви за промяна на социалните роли на половете 

Последният критерий за анализиране на интерпретативните 

текстове в този доклад е свързан с това дали в публикациите 

движенията „Me Too” и „Time’s Up” са свързани с изразяването на 

призиви за промяна на сега съществуващите социални роли на двата 

пола. Данните по този показател са представени на Таблица 4. 

 

Общ брой 

текстове 

Да (брой текстове) Не (брой текстове) 

75 26 49 

Таблица 4 – Би Би Си – Има ли призив за промяна в социалните 

роли в интерпретативните текстове 

 

От тази таблица се вижда, че преобладават интерпретативните 

материали, в които не може да се открие призив за такава промяна – 

49 текста. При това тези публикации са почти два пъти повече от 

текстовете, в които има такъв призив – те са 26 броя. 

Тази особеност е свързана с характера на медията и със 

стремежа ѝ да поднася информацията точно, безпристрастно и без 

опити за манипулация. По-горе бе споменато, че из 

интерпретативните текстове не могат да се открият крайни мнения и 

че авторите предпочитат да изложат фактите и да оставят читателят 

сам да формира гледната си точка. Такъв е случаят и тук – 

потребителят е оставен и може сам да прецени дали е необходима 

или не промяна на социалните роли на двата пола. 

Призивите за промяна на взаимоотношенията между мъже и 

жени могат да се открият в интервюта и в лични мнения на 

гостуващи автори. В тези текстове най-често се срещат призиви 
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обществото да започне да вярва на историите и преживяванията на 

жените и мъжете, станали жертва на сексуално насилие – 

критикувани са мненията, че тези хора лъжат, за да привлекат 

вниманието към себе си. Срещат се и призиви за постигане на 

равноправие в различни индустрии – еднакво заплащане и равни 

възможности за кариерно развитие и на двата пола. Към тези 

призиви за промяна на социалните роли трябва да се прибавят и 

критиките срещу хищническото и насилническото поведение на 

някои мъже към жените като цяло, както и окуражаването на жените 

така, че те да придобият по-голяма смелост и да започнат да 

отстояват позициите си и да защитават правата си. Жертвите на 

насилие (независимо от кой пол) са окуражавани да споделят своите 

истории и да не се страхуват от обществените реакции, защото само 

така може да се започне едно здравословно обсъждане на проблема. 

Следва пример за текст, съдържащ такъв призив за промяна на 

социалните роли.  

Показанията на Кристин Блейзи Форд през очите на една 

оцеляла жена (Spikol, 2018) 

Лиз Спикол, 28 септември 2018 г. 

[…] 

Въпреки че списвах колонка относно психическото здраве 

преди 10 години, едва наскоро проговорих публично относно 

събитието, което предизвика моите бурни години. Написах го през 

2003 г. и след това, след #MeToo, се почувствах окуражена отново 

да изляза напред. 

Изглеждаше като нещо спешно да обясня защо жените не 

винаги незабавно докладват за преживяванията си. Опитвам се да 

изясня нещата така, че хората по-добре да разберат гледната 

точка на оцелелия. 

[…] 
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Докато гледах как брадичката на сенатор Ричард Блументал 

потреперва, докато изразяваше благодарността си, се разгневих. 

Това висше мъжко право: ние одобряваме. Ние ти благодарим. А 

сега ние ще продължим да говорим и да изразяваме нашата 

солидарност минута след минута, докато ти седиш там и 

„умираш“.  

Ако някоя от страните наистина оценяваше нейния принос и 

уважаваше болката ѝ, те щяха да ѝ разрешат да се махне от там 

и да си отиде вкъщи. Да стоиш прав в тази стая е огромно 

постижение. Да изчакаш всички тези партизански глупости беше 

героично. 

Вчера беше несравнимо лош ден за мен и за много други жени, 

които гледаха процедурите не като странични наблюдатели, а 

като участници. Ние бяхме там с нея, усещайки как минават 

секундите като че ли бяха застрашени нашите животи. Ние 

всички се нуждаем от няколко дни, за да се възстановим.  

Отнасяйте се по-полека с нас. Отнасяйте се по-полека с нея. 

Ние вървим по един неравен път и дупките по него са опасни. 

 

Заключение 

В края на текста могат да бъдат направени следните изводи от 

проведения контент анализ на интерпретативни текстове относно 

движенията „Me Too” и „Time’s Up”. 

Първо, в това онлайн издание има много повече публикации, в 

които се говори за движението „Me Too”, отколкото текстове за 

инициативата „Time’s Up”. По този начин се оказва, че „Time’s Up” 

остава в сянката на другата кампания и не привлича толкова силно 

медийното внимание, макар че оказва реална подкрепа на жертвите 

на сексуален тормоз на работното място. Въпреки това неговата 

правна и финансова помощ не предизвиква интерес толкова силно, 

колкото разпространението на хаштаг #MeToo в социалните медии – 
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поредното доказателство за това колко много дигиталната реалност 

може да измести случващото се в реалния живот. 

Второ, в интерпретативните текстове в тази медия се изразява 

по-скоро положително отношение към „Me Too” и „Time’s Up”. 

Авторите на тези текстове признават същественото значение на 

двете движения за започналата широка дискусия в обществото 

относно сексуалния тормоз. Разбира се, голяма част от авторите 

осъзнават, че има редица проблемни аспекти при инициативите и че 

ще са необходими повече усилия за осъществяването на 

дълготрайни промени в обществените нагласи по тези проблеми. И 

все пак движенията са начална стъпка, показваща широкото 

разпространение на сексуалното насилие и на дискриминацията въз 

основа на пола в различни социални сфери. Освен това голяма част 

от тези автори изразяват радост, че хората изобщо са започнали да 

проявяват интерес към тема, която дълго време е била 

пренебрегвана. 

Трето, проведеният анализ показва, че в тези текстове 

движенията „Me Too” и „Time’s Up” всъщност не се свързват с 

призиви за промяна на съвременните социални роли на мъжете и 

жените. Това може да се обясни с характеристиките на медията, в 

която на първо място са изведени фактите. Дори и при този тип 

материали, в който е дадена свобода на авторите да изразяват 

личните си мнения и убеждения (за разлика от информационните 

текстове в Би Би Си, където авторовото присъствие не се усеща), се 

запазва по-дистанцирано отразяване на събитията. Пишещите в 

онлайн изданието залагат предимно на представянето на фактите и 

тяхното точно и безпристрастно анализиране. Читателят е оставен 

сам да прецени дали има необходимост от промяна на социалните 

роли на половете в съвременното общество. Уебсайтът на Би Би Си 

следва високите стандарти за журналистическо отразяване, които са 

характерни за другите канали на медийната корпорация. Медията 
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винаги се е отличава със своята безкомпромисност и 

безпристрастност при представянето на фактите и събитията от 

важен обществен интерес. С пълна сила това важи и за отразяването 

на движенията „Me Too” и „Time’s Up”. 
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БГ МУЗИКАЛНИ КЛАСАЦИИ В КРАЯ НА 80-те: 
ЕФИРЪТ, ПРЕСАТА И ИНТЕРНЕТ 

Емил Братанов 
 

BG MUSIC CHARTS LATE 80’s: THE BROADCAST, 
THE PRESS AND THE INTERNET 

Emil Bratanov 
 

Резюме: При производството и представянето на популярна музика 

един от механизмите за „преброяването” и́, за генерирането на 

статистики, оценки и изводи, са класациите. Има ли ги музикалните 

класации у нас в края на 80-те? Цяло ново поколение рок музиканти 

заяви появата и творчеството си в тези години – „класират” ли се в 

печатните медии или не са забелязвани. Ако има следи в печата, видими 

ли са те в днешния интернет. За да се откриват там, събитията трябва да 

са превърнати в архив в старите хартиени вестници. А по-нататък – 
някой да ги прехвърли в Мрежата. 
Ключови думи: български рок, медии, класации, черна рок класация, 

блек топ 
 
Abstract: In the production and performance of pop music, one of the 
mechanisms to “measure” and generate statistics, ratings and conclusions, are 

the charts. Do we have them, in the late 80s at all? A whole new generation 
of musicians declared its presence and art in this period but is it recognized in 
the printed media, or it is ignored? In case there is any trace in the press, is it 
still available in Internet today? In order to be present there, these events 
needs to be archived in old printed media first, then they need to be 
transferred in the Net. 
Key words: Bulgarian rock, media, charts, black rock chart, black top 

 
Въведение (интро) 

Щом говорим за музика и за оставените нейни следи в 

българското културно пространство, трябва да се вгледаме и 

вслушаме в родните електронни медии. Времето обаче показва, че 

създадената текстова реалност е единственият достоверен архив на 

българската нова генерация рок музиканти от края на 80-те (във 

времето преди Мрежата). При производството и представянето на 

популярна и рок музика един от меродавните механизми за 

„преброяването” и́, за генерирането на статистики, оценки и изводи, 

са класациите. Има ли ги музикалните класации у нас и какво 

изобщо „броят” в набелязания период между 1987 и 1992/93 г.; 

тогава ново поколение рок музиканти заяви появата и творчеството 

си. 
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Рок музиката е средство за комуникация, език, бунтарска или 

езопова приказка, ярка характеристика на обществено-времево 

възприемане и поколенческо изявяване. Тя носи в себе си 

необходимите елементи да се „види” едно място в дадено време: кой 

я прави, кои я слушат, какво казва, по какъв начин… Т.е. рок 

музиката е достатъчно забележително изкуство за още един 

зрителен ъгъл към социалната култура. 

Ще се върнем близо 30 години назад. Във времето, 

идиоматично изобразявано като „българския преход”, когато 

второто наше рок поколение (1987–1992 г., онези „цветя от края на 

80-те”, по заглавието на емблематична песен на В. Гюров и група 

„Ревю”) се срещна в тогавашните медии със своите критици, 

изследователи, медиатори и почитатели. А „какви са тези „цветя от 

края на 80-те“ (…), кое е „второто българско рок поколение“? За 

официалната естрадна оптика, радваща се на добро здраве и до днес, 

те са неприемливи бурени и саморасляци. Иначе са диви, 

естествени, непоносимо дразнещи, защото са излезли далеч извън 

тясната си леха и лесна дефиниция. Запомнящ се букет, който боде 

особено силно между 1987 и 1992 г.” (Иванов, 2015). 

Изследването се основава върху открити следи в теченията на 

40 български хартиени издания – това са вестници и списания малко 

преди и с малко повече след периода 1987-1992 г. Между тях, освен 

столичните, има печатани в Пловдив, Варна, Добрич и тогавашен 

Михайловград. Видът и периодичността на издаването им е 

различна: от двумесечно списание, през седмичници и ежедневни 

вестници. Статиите (страниците или рубриките) за „младия 

български рок” (цитирам най-честото определение от онова време) 

са сканирани и съдържат приблизително 2000 публикации. В тях, 

във времето между 1987 г. и 1992 г., само в 13 издания (с под 70 

текста) са открити такива за български музикални класации. 
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Националният контекст 

Още през 1986 г. и вече с дошлата 1987 г., новите български 

рок групи от поколението, следващо това на доайените, бяха 

пуснали гласа и уредбите си – предимно от читалищни 

репетиционни, мазета, гаражи и някои университетски клубове. А 

популярните музикални класации в социалистическа България не 

бяха по продажби – вероятно сме тълкували западните пазарни 

„чартове” като статистика на капиталистическото пазарно 

изкуство. Но у нас телевизионната „Мелодия на годината” и 

радиокласацията „Това да, това не” се ползваха с действителна 

публичност. И бяха единствените. Обаче, заради Единната 

художествено-творческа комисия към Комитета за телевизия и 

радио с нейните изисквания, създаваното от новите млади рок групи 

не „ставаше” за излъчване в национален ефир. В двете споменати 

класации участието на рок музиката се отбелязваше с песните 

именно на формации от българските доайени (т.е. групи от 

„първото” поколение, ветерани като „Щурците”, „ФСБ”, „Сигнал”, 

„Фактор”, „Тангра”, „ЕлЗет” и др.). Такова бе статуквото. 

Но когато в самия край на 80-те младите групи от актуалната 

алтернативна сцена записваха и вече издаваха касетъчни албуми, 

преминавайки от „ъндърграунда” в сферата на живото изкуство, и с 

продажби, колкото за цялата „естрада” към момента, практически 

нямаше класации, които да оповестят фактите. Това показва 

разгръщането на старите вестници и списания. Нямаше какво да се 

тълкува. Нещо като публична реалност, ала не дискутирана „черно 

на бяло”, не измервана, не съпоставяна. Липсваща (почти) в 

електронния ефир и (изобщо) в печатното медийно поле. „Белите” 

класации – от началото на 90-те – за кратко се появяваха, изчезваха 

или продължаваха като медия и съдържание, и оставаха в студията 

на радиото и телевизията. Условията бяха повече от подходящи да 
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се роди и „Черна” рок класация. Като посредник между свирещи и 

слушащи и като медиен инструмент в комуникацията. 

„Медийната музика (…) е не просто музиката като медийно 

съдържание, а новата природа като медийна култура. (…) Днес, в 

условията на тотална и глобална медийност, повече от всякога става 

ясно, че за да се разбере и възприеме един музикален текст, трябва 

да се включи медийният контекст, защото той не е нещо външно за 

медийната музика” (Димов, 2014: 69). 

Една от класациите (стартирала през втората половина на 1990 

г.) е създадена от пишещия изследовател в единственото радио у 

нас. Премина през няколко станции и се излъчваше до пролетта на 

1998 г. През цялото това време бе известна като „Черната рок 

класация” (Black Top). Защо? Кои бяха „белите” и какво знаеше 

медийната периодика (печатът, още незагубил функцията си на най-

масов обществен комуникатор), какво информираше за всички тях? 

Продукцията на българските рок музиканти (с повече любопитство 

към актуалната тогава „нова вълна” групи) присъстваше ли в 

класациите; тях печатаха ли ги и в пресата? 

Бегъл преглед в интернет ще покаже, че и днешната българска 

рок сцена все още не е обстойно изследвана, а рок групите от 

периода на Прехода остават забравени. Или все по-непознати с 

отминаващите години, нещо „толкова далечно”, колкото 

спечелената „Мелодия на годината“ от „Медикус”, или статуетката 

на „Златния Орфей” от „Ера”. 

 

Класациите по света (историята) 

Смята се, че в края на 50-те години младият радиоводещ Алън 

Фрийд за първи път употребява понятието рокендрол – умелата и 

интересна смесица между ритъм енд блус, кънтри музика, блус, 

буги и джаз. Това е първият жанр на рок музиката. Спори се коя е 

първата рокендрол песен. Дали е Rocket 88 на Джаки Бренстън и 
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неговите Делта Катс (всъщност, Айк Търнър и състава му „Кралете 

на ритъма“), записана през 1951 г. Или, когато четири години по-

късно, Бил Хейли с Rock Around the Clock (1955) се изкачват на 

първо място в музикалните класации и на първо място по продажби. 

Хит парадът е класация на най-популярните песни в избран 

период от време, които се подреждат на базата на продажби и/или 

ефирно време. Понятието произхожда от 30-те години на миналия 

век. Билборд (Billboard) – седмично музикално списание, създадено 

и отпечатало първия си брой на 1 ноември 1894 г., публикува 

първия си музикален хит парад на 4 януари 1936 г. Класациите (или 

чартовете, по услужливо използваната почти навсякъде 

англоезична дума, превърнала се в емблематична; за разлика от 

еърплея, който е „въртенето” на песните в ефир) навлизат в радио- и 

телевизионните програми, но обслужват както музикалната 

индустрия, така – съвсем не косвено – и самите творци и 

изпълнители: нареждането им нагоре към върховете на хит парадите 

носят слава и икономически печалби. Те систематизират и 

пристрастията на потребителите. Емблематичните музикални хит 

листи и днес подреждат харесваната и успешната музикална 

продукция. Започнали в радиостанциите, архивирани в списания и 

вестници, те живеят и в интернет. 

„Билборд Хот 100” (Billboard Hot 100) е общоприетата 

музикална класация за популярността на синглите и музикалните 

композиции в САЩ, седмично издавана от списание Билборд. 

Формира се на база радиоизлъчвания и продажби. „Билборд 200“ е 

класация на първите 200 музикални албума с най-добри продажби в 

САЩ, която се публикува ежеседмично от списанието. Тази 

класация се изготвя единствено въз основа на продажбите на 

албумите в САЩ и то независимо дали те се осъществяват във 

физически магазини или по Интернет. 
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„Юнайтед Уърлд Чарт” (United World Chart), е седмична 

класация, издавана от „Медиа Трафик” (Media Traffic), базирана в 

Германия, използваща както продажбите (дигитални и материални), 

така и еърплей, за да определи най-популярните албуми и сингли в 

света. 

„Ю Кей Сингълс Чарт” (UK Singles Chart Top 100), е 

музикална класация за сингли, която изготвя Официалната 

компания за класации на Великобритания. Класирането протича от 

неделя до следващата събота, като официално излиза в списание 

„Мюзик Уийк” (Music Week), както и онлайн на Yahoo! Music UK. За 

изготвянето и́ се взимат данни за продажбите на сингли от около 

6500 магазина 

Във Великобритания конкуриращите се издания „Мелъди 

Мейкър” (основано през 1926 г.) и „Ню Мюзикъл Експрес” 

(основано 1952 г.) не пропускат да създадат свои чартове. Мелъди 

Мейкър стартира Топ 20 на синглите на 7.04.1956 г. и хит листа на 

албумите от ноември 1958 г. – 2 години след като в Record Mirror 

взимат да печатат националната класация „Ю-Кей Албумс”. Но още 

на 14 ноември 1952 г. „НМЕ” (както е известен „Ню Мюзикъл 

Експрес” – NME), практически със създаването на изданието, вече 

публикуват британския чарт на сингли. Статистиците смятат тази 

дата за историческо начало на британските топ листи. 

 

Класациите в България? Ние нямаме дори звукозаписна 

компания 

За да потърсим българските поп и рок чартове, трябва да 

отделим място изобщо на звукозаписната индустрия у нас. Защото 

класациите са неин елемент. Куриоз е, но днес и интернет не може 

да даде сведения за произведените у нас грамофонни плочи (камо ли 

пък кой изпълнител колко е продал). И всичко, което е произведено, 

отдавна е колекционерски инат, а лентите-майки (mastertapes) със 
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записите не е ясно оцеляха ли в „демокрацията” и трансформациите 

на нашата „музикална фабрика”. Новооснованата частна фирма 

„Балкантон – 2000” АД (1999 г.) купува и последните държавни 

дялове (14.12.2001 г., в Агенцията по вписванията и Търговския 

регистър), а четири дни по-късно акционерите на АД-то одобряват 

вливане в Музикално-издателската къща (МИК) „Балкантон”. 

Крахът на единствената ни държавна звукоиздателска 

компания не засегна първата продукция на рок групите от 

актуалното за Прехода поколение, но и не я разви. Между 1987-а и 

1992-а г. изпълнители като тях видяха на винил с обложка само 

поредицата „БГ рок” (където две групи си деляха по една страна на 

плочата; излязоха общо 5, 1988-89). „Ахат” (89) и „Айсберг” (90) 

издадоха самостоятелни плочи; „Ер Малък” пуснаха цели две 

(дебютният им албум е от 92-а); от два рок фестивала в Мичурин се 

произведоха още две (1988-89). А всичко започна обещаващо още 

през 1987-а с прочутата и изключително рядка вече плоча „Рок за 

мир” (BTA 12133), в която до композиции на „Щурците”, „Фактор”, 

„Тангра” и „ФСБ” бяха включени с авторска песен четири почти 

никому неизвестни към момента млади рок банди: „Един човек” на 

„Клас”, „Сбогом, детство” на „Ахат”, „Паякът” на „Конкурент” и 

„Празничен шахмат” на „Ера”. 

Но няма хит листи, не се знае и кой-кога-колко плочи е 

продал. Важи дори за звездите ни: Емил Димитров е продал 55 

милиона (Слава.бг, 2015), или пък 70 милиона (Вести, 2017). През 

1990 г. е награден от френската музикална академия с приза 

„Екселанс Еуропен”, връчван на изпълнители с продадени над 80 

милиона копия от албумите си (Слава.бг, 2012). 

 

Архив на БГ класациите. Тръгва интернет 

Съществуването на български музикални класации и 

търсенето на следите им в медийната хронология (като част от 
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историята на музикалната култура) е занимание любопитно, странно 

и… лесно. За разлика от страните-люлки на поп индустрията, у нас 

няколкото чарта вървят в електронния ефир. Където и си остават. 

Т.е., ако потърсите нещо „черно на бяло” в медийните архиви, ще 

откриете толкова малко, че след още 20 години никой няма и да знае 

нещо за тях. Понеже в интернет съществува само онова, което някой 

е разположил там (особено, ако говорим за минали събития), 

глобалната мрежа с умните си устройства след време ще е бяло 

петно за търсещите историята на БГ хитовете. Има надежди за 

„видимост” на парчета от БГ поп и рок хрониката от последното, 

второ десетилетие на новия век: благодарение на подържаните 

страници на радиостанции и телевизии и социалните мрежи, където 

фенове споделят отразеното от медиите. 

До появата на частните радиостанции (след 1993 г.), 

телевизията довършва съществуването на своята „Мелодия на 

годината”. А най-младите днес от съвременното поколение ще 

гледат невярващо като им разкрием тайната, че нещо като черно-

бели видеоклипове на музикални изпълнения (т.е. заснети филмчета 

в студио или на открито – със сюжет, или със статично подредени 

изпълнители) БНТ прави и излъчва още от октомври 1968 г. (За 

сведение: MTV стартира програмата си на 1 август 1981 г.). 

В националното радио в предаването „Музикална стълбица” 

Йордан Георгиев води класацията „Това да, това не”. „Стълбицата” 

е основана от тогавашната музикална редакторка Дора Поборникова 

и се завърта в ефир с новата програма „Хоризонт” (1972 г., първи 

водещ Нели Чилингирова). Бъдещият Данчо „Рап” Георгиев ще я 

поеме 4 години по-късно. Първоначално той води младежко 

месечно музикално предаване с класация и работи в немската 

редакция на „Предавания за чужбина” (Генчев, 2013). В Радио 

Пловдив младият Тома Спространов открива „Любопитно 
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петолиние” още на 1 януари 1967 г. „Пулсиращи ноти” тръгва на 

04.01.1979 г. 

След 10 ноември 1989 г. и особено с появата на конкурентни 

частни електронни медии, музикални предавания редят свои 

класации. Има ги в телевизиите – в „Мело ТВ мания” и във 

„Формула 5” (БНТ), отделно в музикалната „ММ”. В 

радиостанциите също. В хартиените медии, печатните хроники на 

времето, за тях не е останала следа. Така и в днешната глобална 

мрежа не може да се намерят парчета от историята. Вероятно 

седмичният чарт „Нашите 20” – едно от първите предавания на „БГ 

Радио”, стартирало през юни 2001 г., е първата класация за 

българска музика на база ротация. (БГрадио, Нашите 10, 2020). 

Хронологично става ясно, че през 2008 г. в онлайн музикалния 

магазин mp3.bg върви хит листа, която от сайта обявяват като „може 

би единствената класация в България за най-продавана музика”. Но 

при по-детайлно преглеждане на беглата информация за чарта 

откриваме, че това са отделни хит листи и за най-продаваните, и за 

най-сваляните безплатни песни там – в mp3.bg. Има и секция за 

продавани и даунлоудвани цели албуми. Рок групите „Остава”, 

„Мастило” и „Хиподил” мерят позиции с изпълнители на поп фолк 

компанията „Пайнер”. Упоритото търсене в интернет възнаграждава 

с още 2-3 резултата, които водят до дедуктивни умозаключения. На 

23.01.2005 г. в българския сайт kaldata.com (панел „Новини”) 

съобщават, че beta.mp3.bg има нов дизайн, който още не е 

доизпипан. В потребителския форум на сайта forum.setcombg.com 

пък е публикувана кратка дискусия на разтревожени потребители, 

че нещо е станало и не могат да се свалят песни от „бе-ге-

емпетройката” (както е наричан). Датата на дискусията е 07.07.2002 

г. Дали е хроникален знак, че „платените” и „свободните” български 

„емпетройки” са се появили в мрежата преди 2002 г.? 

 

https://forum.setcombg.com/%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D1%80%D0%B0/2428-www-mp3-bg-com.html
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БГ чартовете – от трън, та на Топ 

Именно интернет предлага следи от родни музикални 

подреждания. Някои са „застинали” в световното мрежово време, 

други повтарят себе си на различни места. Дори „западнякът” не е 

ориентиран кое откъде да цитира в панелите за национални чартове. 

Данните са от новия век, макар наблюдателите да разполагат със 

световни архиви от началото на миналия. Картината е най-кратко и 

ясно обявена в една от меродавните страници – в България няма 

класация за албуми, нито такава по продажби. 

„Българският Национален Топ 40” (Bulgarian National Top 

40) е седмична музикална класация за сингли за България, изготвяна 

от APC-stats (холандска компания, намираща се в мрежата на адрес 

apcchart.com с внушителен онлайн портал за европейски чартове, 

подържан от Германия). Първото издание на класацията е на 

29.04.2007 г., а първите български изпълнители, достигнали до 

номер 1 в класацията са Мария Илиева и Графа. Неяснотата идва от 

информацията, че хит листата „се води” като подновена; била 

създадена в 2007-а и има надлежни списъци за участниците между 

2007-2013 г. вкл., но е дадена „българска” препратка към друг 

портал: https://bg.popnable.com/ – на френски сървър; а той е 

създаден на 4 юли 2015. 

От APCchart на германския сървър се обнародва друг 

български „Топ 40” хит парад (Euro200/Bulgarije-top-40, 2020). Вече 

има панел с архив, който е по-отдавна и началото на „нашето 

включване” е от 2008 г. (Euro200/Year-End-Charts, Bulgarian-Top: 

2008). А в годишния „Топ 100” влизат цели 16 български, другите са 

чужди песни; и от шестнайсетте – 7 са поп и рок групи. Актуално, 

на 17.10.2020 г. в препратката към „Българския Национален Топ 40” 

там, не е указан източникът на информация – освен, че е 

„компилиран от APC-stats”. Световното първо място (Майли 

Сайръс) съвпада с интернешънъл листата на родния „Профон” на 

http://apcchart.com/
https://bg.popnable.com/
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датата. Но какво тогава се „отчита” от „Българският Топ 10” на 

Профон – примерно от първите три места (Били Хлапето, Йоанна и 

Михаела Маринова) само „Хлапето” е класиран 12-и и е упомената 

като най-висока позиция – четвърто място (?!).  

„Българският Топ 100” е още по-мистична класация. Това са 

две различни преброявания като еднаквото е, че или ги е имало до 

някое време и вече не „работят”, или са просто годишни 

компилации на база споменатия по-горе седмичен Топ 40. 

„Класация Топ 100” „отразява най-големите хитове на 

българската поп музика за всяка календарна година. Изготвя се на 

база седмичните класации Топ 30, по 12 показатели, напр.: 

популярност в интернет, телевизионна, клубна и радио ротация” 

(BG Wikipedia, 2020). Някой любител-автор е съставил 

информацията. Обаче величавата листа е известна само на създателя 

на статията в българската Уикипедия, който я обявява за такава, 

„създава” я и я оставя в 2010 г. Били се завъртели 115 песни1. 

„Българският Топ 100” (видеоклипове) е за най-гледаните 

песни в Интернет. Стартира за първи път на 20 януари 2014 г. – 

според друга статия в БГ секцията на онлайн енциклопедията. „Тя 

се съставя въз основа на всички нови гледания на музикални 

видеоклипове за съответната седмица в платформата за 

видеосподеляне YouTube. Класацията се обновява ежеседмично. 

Има версии  за поп музика и за поп-фолк.” (BG Wikipedia, BF100: 

2014). В този Топ чарт нещата започват на 20.01.2014 г.и завършват 

в 2014-а. Затова пък статистиката за годината е дълга и подробна. 

„Българският Национален Топ 40” (наистина българският) – 

обнародван на сайта на ПРОФОН и „огледално” дублиран като „Топ 

40 за сингли” от aCharts (колумбийски домейн, холандски сървър) 

на адрес: https://acharts.co/bulgaria_singles_top_40. Посочено е, че 

                                                           
1 В момента трудно се отваря на адреса си в Мрежата, защото вече е в „Източници” и се иска … късмет – 
б.а. 
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нямаме топ листа за албуми, а за източници и механизъм на 

компилиране за България изрично е пояснено, че не съществува 

пазарна класация, а само еърплей. Като „надежден източник” е 

посочен Nielsen, но в страницата на ПРОФОН сведенията са по-

различни и са се променяли в близо 10-годишната хроника. 

„Официалният еърплей чарт на България се изготвя от New 

Media Lab (австралийска фирма с представителство в България) и 

отразява честотата, с която песните са били излъчвани в ефира на 20 

медии, на които се прави денонощен мониторинг”. Изброени са 15 

радиостанции и 5 телевизии. Така е през 2011 г. (Prophon/displaybg: 

2011). В момента на актуалната им интернет страница, листата е във 

формат Топ 10 (българско и световно подреждане; практически 

видеоклипове) и е изготвена от BMAT, Music innovation, което било 

от 2015 г., с мониторинг в над 60 телевизионни и радио програми. 

БНТ също имаше чарт с архив на сайта си. „Българският Топ 

40″ бе национална (телевизионна) музикална класация, базирана на 

най-излъчваните песни и видеоклипове в над 30 български медии. 

Предаването се реализираше в копродукция на Българска 

национална телевизия и Lightwork Creative. Водено от Поли Генова 

със сценарист блус-музиканта Тео Чипилов, то правеше и класация 

„Българските 20” с гласовете на зрителите, дадени в уеб сайта. 

(БНТ, БГ Топ 40: 2016). За съжаление, това бе през 2016 г. От 2-3 

години насам и БНР възстанови своята седмична класация (с 

гласуване от слушатели) и дори раздава награди. На тяхната 

интернет страница поне има информация кое как върви. 

Това е всичко. (Останалото е „Блек Топ”. От юни 1990 г. до 

март 1998 г. с едно прекъсване, отразена в хартиени вестници и 

списания с цели 47 публикации – от съществувалите и извъртени 84 

месечни чарта.) 
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Медийният архив: което го има, се е състояло 

През цялото това време, интерпретирано в спомени и 

архивирано в хроникьорски интернет блогове, по телевизията си 

вървеше „Мелодия на годината” (до 1995 г.), все още имаше „Златен 

Орфей”; по радиото Данчо „Рап” Георгиев (известен като Данчо 

„Стълбицата”) броеше „Това да, това не”. След 10 ноември 1989 г. и 

още малко по-късно с прекратяването на дейността на Комисията-

цензор към КТР (в двете електронни медии), радиоводещи като 

Сергей Джоканов и Гергана Лазарова създадоха музикална класация 

в неделното си предаване. В БНТ се появиха „Рок Топ 7”, „Формула 

5”, „Рококо” (с Наталия Симеонова и интелектуалеца-преводач 

Георги Ангелов, известен и като Жоро „Формулата”), там също 

сглобиха чартове. Всичко „отлетя” в ефира. Никоя класация не 

остави следи в печатната периодика, все още основен медиен 

комуникатор в периода. А което не е „записано на камък”, то по 

вятъра се носи… 

Точно на 2 юни 1990 г. в „Как си ти?” от 21.00 ч., съботното 

радиопредаване на „Младежка редакция” на БНР (водещ бе Антон 

Митов; най-чест редактор, репортер и отговарящ за Бе Ге рока бе Е. 

Братанов), се пусна 20-тина минутният „Блек Топ. Гласове и 

мелодии, които не помним” – класацията за неизлъчвана в масовия 

ефир авторска музика от БГ рок групите на български език. Не беше 

на живо, понеже създателят и́ отразяваше „Златният Орфей”. А там 

рок група „Ера” спечели статуетката с песента „Градът”. И в първия 

възможен хронологично брой на приложението на в. ”Народна 

младеж” – „Диалог”, броят от 6 юни – бе оповестена и напечатана 

идеята: „Всяка първа събота от месеца – българска черна рок 

класация за групи и песни от днешната (курсивът мой – б. а.) нова 

вълна (хард, хеви, ню уейв, блус, рок-енд-рол и всичко останало, ако 

го има). Този месечен блек-топ може да се нарече и демо-топ с 

мелодиите и гласовете, които сигурно не помните…” (Народна 
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младеж/Диалог, 1990). И най-важното, видимо още в изработеното 

във вестника лого-илюстрация, от първата публикация на „Блек 

топа”, става ясно, че той се създава и излъчва по радиото, 

последващата го седмица ще се печата в „Диалог”, а накрая на 

годината „Балкантон” ще издаде плоча с песните от годишния Топ 

10. Даже, като шеф там, Даниела Кузманова е цитирана във 

вестникарския анонс, че „мотивът „грамофонна плоча” е стимул за 

младите музиканти” и „поредицата „Бе Ге Рок ще трупа плочи и 

тази година.” (Народна младеж/Диалог, 1990). 

Преди последните няколко години от 80-те, заедно с 

българските ветерани в рока, екзотично и плахо в радиото се 

появиха единични песни на „Дисонанс”, „Атлас”, „Рок Трио 

Милена”, „Субдибула”, „Клас”. Ала журналисти около рок сцената 

и обикновени почитатели можеха да направят проста сметка в 

средата на 1990 г.: доайените са примерно 20 групи и имат сумарно 

над 200 плочи, въртят ги по радиото, показват ги по телевизията. 

Актуалната след тях генерация рок музиканти създаде формации, 

които не могат да се изброят. В книгата „Цветя от края на 80-те. BG 

рок история/поезия” (изд.“Парадокс”, 2014) са упоменати над 300 

групи от второто рок поколение от цялата страна. Те не издадоха и 

20 плочи. През 1990 г. още нямаха даже десет.  

„Очевидни са социо-културните и специфично музикални 

промени в последното десетилетие, свързани с нахлуването у нас на 

(…) сравнително новите за музикалната ни култура сфери като: рок 

и поп музиката, (…) пазарните механизми на продуциране и 

разпространение. Нарасна извънредно много ролята на 

електронните медии в самия музикално-творчески процес” 

(Кавалджиев, 2007). Само че родните класации си останаха в тях и 

никой не мислеше да ги архивира в тогавашните хартиени медии – 

за бъдещето и за поколенията меломани. 
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Българската преса с чартове в периода 1987–1992 г. (дори и да 

го разширим преди и след) е отчайващо бедна. А в него изключение 

е Черната рок класация „Блек Топ” – съчетала комуникацията 

„радио–преса” още с раждането си и продължила да обнародва 

таблица с подреждането и информация за участващи формации до 

спиране на излъчването и́ през март 1998 г. Интернетът беше още 

„плах” помощник.2 Но поне ги има пожълтелите страници, които 

могат да се намерят, прочетат и да се „прехвърлят” в мрежата. 

 

Следите от бе́лите и Черната класация 

В масива от данни са открити и архивирани публикации за 

младежката рок музика в периода на българския преход в 40 

хартиени издания – вестници и списания от 1987-1992 г., с леко 

разширени времеви граници. Има печатани в София, Пловдив, 

Варна, Добрич, Михайловград. Страниците, рубриките и текстовете 

само за „младия български рок” са над 2000 измежду над 3200 

открити публикации. 

Тези за български музикални класации са всичко (и само) 67. 

От тях 47 са за Черната рок класация „Блек Топ” и 20 представят 

други чартове (между тях има няколко, които са собствени хит 

листи на медията, т.е. попадат в „графите” на еърплей или 

редакторски хит парад – но са публикувани в пресата). Заради 

уникално съдържание, подходящо за сравнение и с различаващо се 

съдържание, са включени 3 публикации в сп. „Нов Ритъм” от 1998-

1999 г. И не са открити подобни примери/публикации другаде в 

приетия времеви период. В Таблица 1 са събраните по темата прес-

материали, подредени по хронология на годините на появата на 

публикациите.  

                                                           
2 В Дарик и през 1997 г. компютърът „редеше” плейлистите и ги „препращаше” в апаратната, но такъв 

нямаше дори в студиото с водещия. – б.а. 
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Общо в 13 издания (реално: 11, заради трансформациите на 

„Ритъм”) са се печатали някакви материали за български класации. 

Списанията са 3, вестниците са 10; един от тях е варненски. 

Приобщени са публикации за 6-месечни и годишни сборни листи и 

обзорни подредби за албуми или групи в даден период. Списание и 

вестник „Ритъм”, както и сп. „Нов Ритъм” са класифицирани като 

отделни издания. 

 
Табл. 1 (Публикации, хронологично във времето) 

име вид 

издание 
годин

а  
месец бр. 

публ

ик. 

съдържание тип/чарт 

Средношколско 

знаме 
вестник 1986 юли 1 Нац.6-мес.сборна: 

2рад/2тв/1вест 
хибрид 

Средношколско 

знаме 
вестник 1987 яну 1 Нац.'86 год.сборна: 

2рад/2тв/1вест 
хибрид 

Ритъм списание 1989 май 1 Топ 10: БГ групи/БГ 

песни 
писма 

Диалог 

(Нар.младеж) 
вестник 1990 юни-

ноем 
6 Блек топ писма 

Полет, Варна вестник 1990 авг 1 Блек топ писма 

Диалог 

(Нар.младеж) 
вестник 1991 яну, апр 2 Блек топ писма 

Ритъм вестник 1991 авг-дек 5 Блек топ писма 

Ла Страда 

("Улицата") 
вестник 1991 окт-

ноем 
2 Блек топ писма 

Ла Страда 

("Улицата") 
вестник 1991 ноем 1 Хитлиста Синьото кафе продажби 

Ритъм вестник 1992 яну-дек 13 Блек топ писма 

Меридиан Рок 

Шоу (МРШ) 
вестник 1992 февр-

май 
6 Топ 20 албуми: 5 

фирми, радио 
продажби 

Ритъм вестник 1992 февр 1 Топ 20 албуми: 5 

фирми, радио 
продажби 

Рок Стандарт притурка 1993 яну; 

юли-дек 
6 Блек топ писма 

  1993 март-
ноем 

6 Синьото кафе/Унисон продажби 

Ритъм вестник 1993 яну; 

юли-дек 
8 Блек топ писма 

Нощен Труд вестник 1993 авг 1 Блек топ писма 

24 часа вестник 1993 авг 1 Сборна: РТМ,Рива 
С.,Вирджиния 

фирмени 

Ритъм вестник 1994 яну 1 Блек топ писма 

Неделен 

Стандарт 
вестник 1994 февр 1 Блек топ писма 

Унисон Медиа списание 1994 май, 2 Сборна: 12 БГ еърплей 
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юли радиостанции 

Неделна 

Демокрация 
вестник 1995 окт 1 Блек топ писма 

Нов Ритъм списание 1998 
      ♪ 

яну 1 БГ обзор '97 

(музиканти+журн.) 
обзор 

Нов Ритъм списание 1999 
      ♪ 

яну, май 2 БГ обзор '97 / БГ рок 

албумите 
обзор 

 
Легенда/пояснения (към таблиците):  
♪ (нотата и годините са в син цвят): медиатекстове извън 

зададената времева рамка, включени заради съдържанието си 
еърплей  класация на база на излъчване по радио или 

телевизия 
продажби класация на база продажби на носители 
писма класация по читателски/слушателски писма 
фирмени класация на музикално-издателски фирми, 

обявявана от тях (уж) на база на продадени касети/дискове 
хибрид конкретно за двете публикации тук, обявено е, че те 

съчетават чартове от по 2 радио и телевизионни предавания и 

читателски писма до 1 вестник; продажбите не са застъпени 
 
Публикации за „Блек Топ” са открити в 7 издания, вестници, 

6 софийски и 1 варненски. Точният времеви период е от юни 1990 

до октомври 1995 г. Брой статии: 47. 

Всякакви други чартове са намерени в 9 издания. Обаче 3 от 

тях са различни „версии” на вестника и списанието „Ритъм” и „Нов 

Ритъм”. (По-реално би било да се смята, че изданията са 7, а 

списанията 2.) Така времевият период обхваща граници от юли 1986 

до май 1999 г. Брой статии: 20.  

Хрониката започва с т.нар. „Суперкласация ’86”, а авторът 

във в. „Средношколско знаме” Антоний Арнаудов (известен и 

уважаван сред меломаните с издадената си книга за „Бийтълс”) 

пише кои 5 съществуващи чарта се взимат предвид. Освен 

споменаваните „Това да, това не” и „Мелодия на годината”, има ги и 

„Изберете” от тогавашното Българско Радио, листата на „Всяка 

неделя” от Българска Телевизия, „Петолиние” от в. „Народна 

младеж” (Средношколско знаме, 1986.). Идеята е чудесна! 

Слушатели, зрители и читатели пишат писма и гласуват за песни и 
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изпълнители. В шестмесечието на 1986 г. те са „подредили” сред 25, 

най-харесвани от излъчванията на песните им в двете електронни 

национални медии само 6 истински рок групи (все от поколението 

на ветераните; и няма как да е другояче, след като през 86/87-а 

година само „рок квартета” с Милена си е пробил път до ефира, но с 

песни на утвърдени творчески имена от поп бранша). В хит листата 

на „групи и формации” за цялата 1986 г. (в публикацията от 1987 г.), 

рок групите са 12 от 28 класирани състави. Първи са „ФСБ”. По това 

време, примерно „Аналгин”, „Дисонанс” и варненският „Д-р 

Дулитъл” от новата генерация рок музиканти, съществуват вече от 

година-две, но никой не е чувал за тях. Няма и как… 

Още когато стартира като двумесечно списание, издавано от 

ЦК на ДКМС, „Ритъм” не пропуска да активира преброяване на 

читателските музикални предпочитания. Все пак, явно това не е 

влизало в приоритетните теми, защото едва в бр. 5 (11) от първата 

година (вероятно ноември 1989 г.) е обявена в малка колонка Топ 10 

листата като „временна класация” на български изпълнители и 

песни (Ритъм, 1989). В останалите в историята още 4 издадени 

книжки – до бр. 3 (15) от 1990 г., когато комсомолският музикално-

издателски експеримент приключва в този му вид, повече 

публикации за класацията няма! 

В медийната история на българските музикални чартове през 

есента на 1991 г. се включва амбициозният вестникарски проект на 

бизнесмена Пламен Тимев-Ганди, който стартира свой седмичник. 

Той е финансов благодетел и на театрално-експерименталната трупа 

„Ла Страда” („Улицата”) – с такова име потегля и вестникът. 

Черната рок класация „Блек Топ” е тема в унисон с идеите на 

пишещите за практическото подпомагане на непознати, но 

„гласовити” рок групи, белязали с появата си преход и на 

музикалната сцена. Но по-любопитна е друга класация, която е 

свързана с участниците в „правенето” и „разгласяването” на „Блек 
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Топа”. На прословутото по онова време „Синьо кафе” край стадион 

„Дружба”, своеобразната музикална борса в София,  „на две крачки 

от радиото”, е отворен от фирма на трима меломани павилион за 

продажба на музикални дискове, касети и аксесоари. Наречен е 

„Фонобутик „Грами”. Там могат да се оставят писма за Черната 

класация, там спечелилите във викторина компакт диск или касета с 

албум слушатели – получават наградите си. Съвсем нормално 

изглежда някой да се сети да поиска отчета с продаваните 

звуконосители и да допълни колонката с анкета с клиенти от 

фонобутика: какво си купувате, какво харесвате. За него „отговаря” 

една от сътрудничките на радиопредаването. Ето как се ражда „Хит 

листа „Синьото кафе”, обединяваща „Грами чарт” (за продажбите) и 

„Стрийт листа”, т.е. в духа на изданието – „Уличните 

предпочитания”. За съжаление, появява се само веднъж в 

намерените броеве от „Ла Страда”, а и този проект също не достига 

две пълни години в развитието си. Но този опит е първият случил се 

хибрид между продажби и пристрастия, между статистика от 

музикална фирма и фенове (Ла Страда, 1991). 

През 1993 г. има свидетелства за (относително) по-траен 

медиен интерес към продаваните носители на българските рок 

изпълнители. Разполагаме с инцидентна публикация от 28 август в 

ежедневника „24 часа” – който в броевете си за почивните дни, а и 

заради съперничеството с пряката конкуренция на „Труд” (те имат 

„Рок сокак”, пишат за музика и в „Нощен труд”) е още по-шарен 

като тематика. В малко каре, както казват самите редактори на 

вестника, са компилирали по съобщения на фирмите класация за 

български и чужди албуми. Данните са взети от „Унисон-РТМ” и 

„Рива Саунд” (които ги предоставят и в други издания), и 

„Вирджиния Рекърдс” – интересни с това, че са лицензиант на 

емблематична чужда компания (24 часа, 1993). В търсенето, в 

наистина къс период от 2 месеца преди и след посочения чарт, 
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подобна публикация обаче не бе открита, но сигурно е имало още 

няколко, не обезателно в циклична периодичност. 

На 9 февруари 1992 г. в бр. №25 на вестник „Меридиан рок 

шоу” е анонсирана сериозно изглеждащата българска класация „Топ 

20 за албуми”. Могат да се проследят 6 вестникарски издания на 

двуседмичната хит листа, тя просто изчезва от страниците на 

специализираното музикално издание: за последно напечатана в 

брой № 30, обозначен от 6–20 май (и с последни данни от самия 

чарт от 19 април?). Любопитното тук е, че споменатия вече Антоний 

Арнаудов е въодушевен от начинанието и подготвя своя публикация 

за конкурентите от „Ритъм”. Тя съобщава същото, което вече се знае 

и е от 26.02.1992 г., като в нея подреждането е с данни до 23.02. 

(Ритъм, 1992). 

„Радиокласацията „ТОП 20” очаква всички останали фирми 

(държавни и частни) да се включат в надпреварата (пише в 

откриващия брой; а курсивът мой – б.а.). Засега „ТОП 20” ще бъде 

двуседмична класация и ще се излъчва всяка втора и четвърта 

неделя по програма „Хоризонт” от 22.05 ч. в „НЕДЕЛЯ ‘92”. Ако 

искате да я имате в ръцете си – купувайте си редовно вестник 

„Меридиан Рок Шоу”! На добър час, „ТОП 20”!” (Меридиан Рок 

Шоу, 1992: бр. 25). В последният издаден (както винаги на втора 

страница) от „МРШ” чарт за БГ-албумите, в бр. № 30 (6-20 май 

1992), липсва дори традиционното предисловие на Сергей Джоканов 

„Динамика в класацията „Топ 20”; просто я има таблицата с 20-те 

албума. И това е „за последно”, без да е ясно защо и ще има ли още 

(а разполагаме с течението на вестника)?... (Меридиан Рок Шоу, 

1992: бр. 30). 

В първата хит листа 8 от най-продаваните групи, са от най-

новото – второто поколение български рок музиканти. След две 

седмици участие „Кукла” на „Атлас” е на върха. „Медикус”, 

„Подуене блус бенд”, „Виолетов генерал” и „Нова генерация” 
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(албумът им „Завинаги” достига до №5) са неизменно в чарта. 

Просъществувалото няколко месеца преброяване на най-

продаваните български албуми е показателно и в друго отношение. 

През 1992 г. отегчението от властвалата на сцената и в медиите 

българска естрада е все още голямо. Тя продължава да е отхвърлена 

в този момент. 

Между март и ноември 1993 г. в специалната притурка на 

вестник „Стандарт” – „Рок Стандарт” – регулярно се печатат други 

преброявания на продадени носители. През януари предаванията 

„Музикална кутия” и „Блек Топ” се пренесоха в „Дарик радио”. 

Водещият им стана музикален продуцент на новата частна медия. 

Черната рок класация (стеснила разпространението си в началото 

само в Софийски ефир) рестартира от второто шестмесечие. С нови 

студийни партньори. А медията-съучастник вече бе в. „Стандарт”. 

Ежеседмично се подготвяха по две цели страници за неделното 

издание, а после за специалната притурка „Рок Стандарт”. 

Създаваше се повече съдържание, отколкото само Блек Топът 

можеше да „произведе”. Имаше място за още чартове, по-различни 

от утвърдения шаблон.  

Две години по-рано анкети с меломани и числа от продажбите 

в „Грами” вече са излизали във вестник „Ла Страда”. Сега 

продължават в „Рок Стандарт”. В първото каре от 26.03.1993 г. се 

обявява: „… съобщаваме ви вкусовете на постоянните и случайни 

приходящи и отходящи на прочутото столично Синьо кафе. Защото 

там е Фонобутикът „Грами”, търговската къщичка на Сашо, Чефа и 

Жиката, където се продават (и не се продават) аудионосители от 

всякаква боя и жанр. А и клиентелата е шарена.” (Стандарт (А), 

1993). Карето е оформено с листи „Топ 6” за наши и чужди албуми. 

На върха към момента са „Контрол” и Ерик Клептън. 

Следващата топ листа е фирмена и също е по продажби. Този 

път са обнародвани „отчетите” на „Унисон РТМ” и то за най-
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търсените албуми в градовете Варна и Бургас в началото на 

курортния сезон. „Унисон” вече са направили прощъпулник на 

чарта си в телевизията, а „РТМ” имат свое предаване в „Дарик 

радио”. „Ние ви обещахме контрол над местни, регионални, 

персонални, конвенционални вкусове оттук-оттам за сверка на 

часовниците и стандартизиране на заглавията. Наш стандартизатор 

прескочи до морето и преброи касетите във Варна и Бургас.” В 

специфичния стил, с който се отличават двете музикални страници 

на „Музикална кутия” и „Блек Топ” в „Стандарт”, е анонсирано във 

вестника пък това преброяване (Стандарт (Б), 1993). Форматът е Топ 

7 за наши и чужди аудио-албуми. И в двата града „Контрол” са 

втори, а върхът е окупиран от „Кукувците” с „Ръгай чушки в боба”. 

„Депеш мод” са с първо и второ места. 

Със старта на частните радиостанции (първата, FM+ зазвучава 

на 15 октомври 1992 г.), всяка започва да прави своя хит листа. 

Чартовете практически представляваха микс от 30 % слушателски 

пристрастия (обратна връзка със слушателите) и в останалата част – 

от идеите, творческото кредо и пристрастията на самите музикални 

редактори. Които „редяха” плейлистите. Затова, вместо еърплей, 

тези чартове трябва да се наричат по-сполучливо „изборът на 

редактора”. Представителна подборка с ротациите на 12 

радиостанции (на цяла страница) се печаташе във фирменото 

списание на мастодонта в музикално-издателско-

разпространителския бранш „Унисон” – „Унисон Медия”. 

Географският им диапазон „излизаше” от София с програмите на 3 

пловдивски станции и радио-вериги (вкл. на „Канал Ком” в Сливен 

и Варна) и VOA Europe („Гласът на Европа”, с честоти в Пловдив, 

Варна и Благоевград). (Унисон Медиа, 1994). 

Черната рок класация „Блек Топ. Гласове и мелодии, които 

не помним” зазвучава по програма „Христо Ботев” на БНР през юни 

1990 г., веднага се появява в пресата и (с бегли изключения) се 
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радва на регулярен радио-вестникарски престиж и внимание до 

самия край на 1994 г. (имаме предвид избрания времеви период на 

изследването). Разполагаме със свидетелствата от 47 публикации в 7 

издания, които определено показват пребиваването на „Блек Топа” в 

медийната среда. 

Преобладават периодичните месечни полижанрови карета с 

подреждането, интервюта и информации за участниците. Има и 

инцидентни медийни информации, които са различни като 

използван повод за медийна презентация. Един от примерите: 

издаваното недълго музикално списание „Фен” – формат А4, с 

теми от българската и от чуждата музикална сцена. Тук са 

Годишните номинации на „Кутията”, с включените мнения на 

аудиторията за наши рок изпълнители (пускани в Черната рок 

класация). 

Още няколко медиатекста се причисляват към редките: от 

неделните издания съответно на вестниците „Стандарт” и 

„Демокрация” от средата на 90-те. Макар през 1993 г. двете 

музикални предавания да „отиват” в „Дарик радио”, слушано тогава 

само в София и околностите, и класацията да се рестартира на 

полугодието – тя отчита годишен Топ Тен и на 6 февруари от новата 

година той вече е отпечатан. Заедно с малко каре с Годишните 

номинации на „Кутията”. Всичко това в половин вестникарска 

страница – допълнена със студийни новини и рубрика за текстове на 

песни – в „Неделен Стандарт” от 6.02.1994 г., обобщаваща 

годината: „… националният интерес към него не е затихнал, той 

продължава да е най-сериозният прощъпулник за много от 

извънстоличните глашатаи на днешното българско рокпоколение; за 

класацията пишат в някои от големите градове, откъдето идват 

черните хитубийци на тамошните групи. Блектопът влезе в петата 

си годишнина!” (Стандарт, 1994). 
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От неделното издание на в. „Демокрация” от 1.10.1995 г. 

може да се научи, че „Музикална кутия” и Черната рок класация 

„Блек Топ” (от ефира на „Дарик”, вече с по-обширна национална 

чуваемост) ще се ползват с медийната подкрепа на вестника. Вече 

на цяла страница, с логото (запазения знак на „Кутията”) и 

подготвена от радиоводещия. В уводните думи той обяснява 

непроменената цел на двете предавания: „Винаги сме търсили и 

печатно издание, което да разширява границите, т.е. да ги премахва. 

За да разказваме за труда, ината и албумите на групите, които 

невинаги стартират направо с готов лъскав продукт, издаден от 

музикална къща. (…) Ще се срещаме тук през неделя. БГ рокът има 

своето вече трето поколение.” (Демокрация, 1995). Намерени са и 

инцидентни публикации във варненския в. „Полет” (1990 г.) и в 

„Нощен Труд” (1993 г.). 

Стартови и най-сериозни прес-партньори на Блек Топа са 

две издания на дотогавашната Младежка Комсомолска организация 

(ДКМС3), почувствали свободата да пишат за теми и по начин, 

които преди 10 ноември 1989 г. бяха най-малкото идейно и 

художествено „неиздържа́ни” за системата и догмите и́. Черната рок 

класация с любителските записи на съвременните БГ рок групи 

тръгва в „Народна младеж”. След като поне две години по-рано, 

тематичната му вестникарска притурка „5-линие” „подгряваше” 

изпълнители, публика и критици с репортажи и дискусии за „младия 

БГ рок”. И продължи в „Ритъм” – наследникът на двумесечното 

списание на ЦК на ДКМС, създадено като микс от мода, музика, 

култура, изобщо за интересите на „учащата се млада интелигенция”. 

„Ритъм” и „Нов Ритъм”, списанието, вестниците имат заслужено 

място в медийната хроника на българския рок от времето на 

прехода. А в края на 1993 г. специализираната притурка „Рок 

                                                           
3 Димитровски комунистически младежки съюз – б.а. 
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Стандарт” отново проявява интерес към Блек Топа и няколко месеца 

той е обгрижван медийно от два вестника едновременно. 

Между юни 1990 и април 1991 г. класацията е по страниците 

на „Диалог”, по-пъстрото магазинно издание на „Народна младеж”. 

За първата публикация от 6 юни 1990 г. вече бе отделено място. На 

18 януари 1991 г. (бр. 3, год. ІІ-а) „Диалог”, „Как си ти?”, 

„Балкантон” и „Студио „Сити” обявяват и първата годишна десетка 

за практически 6-месечното присъствие на Черната рок класация в 

радио-вестникарските медийни среди. Излъчени са 21 песни на 21 

групи. Авторът пише, че сега остава да се чака дали Балкантон ще 

изпълни обещанието си за плоча, „сега с песните, които никъде 

другаде не могат да се чуят” (Народна младеж/Диалог, 1991). Не го 

изпълни. 

„Ритъм” е наследникът на онзи антикварен пробен брой на 

списанието „Ритми” от януари 1985 г., превърнал се в двумесечното 

списание (9 броя през 1989-1990 г.), за да продължи като вестник, 

друг „Нов”-вестник, а сетне пак списание. Освен „Ритъм” само 

няколко профилирани метъл-рок издания „живеят” повече от 2-3 

години.  

Класацията се появява там на 7.08.1991 г. (брой № 20) като 

страницата „под контрола” на създателя на „Музикална кутия” и 

„Блек Топ”-класацията е вече графично конструирана с рубриките: 

„Дисторжър”, „Кои са те”, „Демотека”, „Жив и опасен”. 

Анонсирани са и други, които ще се „пълнят” щом има материал за 

тях: „Клюквини”, „Въпроси по кабела”, „От тонколоните”. Чартът е 

в каре, представени са групи, бургаска вечер на траш-метъла, 

студийното начинание на ивайловградска рок формация – 

започващи участието си като ново предложение в Блек Топа, заедно 

с още две групи от Бургас и Панагюрище (Ритъм, 1991). 

На 15.01.1992 г. (бр. № 2) „Ритъм” и Блек Топът откриват с 

третата годишнина на класацията с традиционните илюстрации 
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(китарата и емблемата BG-Rock) и на почти цялата страница. „Без 

да се обижда никой, но – обобщено казано – докато в радио и 

телевизия субективният критерий журира подбора и приема на 

парчетата на целокупния български рок групар, нашият Блек Топ 

„Гласове и мелодии, които не помним” ЩЕ СЕ ВЪРТИ! И песните 

ще се помнят (разбира се, които заслужават – пък и онези, които 

най-масовата „комисия”, публиката, си е харесала). През годината се 

получиха над 900 писма и се извъртяха 37 песни, непускани никъде 

до старта им в Черния рок маратон” (Ритъм, 1992). 

Започва следващата 1993 г. На 13 и 20 януари (броеве 2-и, 3-и 

на „Ритъм”) другото обобщено преброяване – „Номинациите на 

Музикалната кутия” и Топ 10 на Блек Топа за 1992 г. (от 17 групи, 

оставили следи за 12 месеца) – са отчетени черно на бяло. Тогава 

предаванията „сменят” ефира. В „Ритъм” на 14 юли (бр. № 28) 

завърналото се на страницата „черно каре” продължава медийната 

история на чарта: „След половингодишно прекъсване Черният 

рокмаратон отново е в ефир – в „Дарик радио”, днес около София, 

утре и в други градове. Вече имаме намерение за обмяна на парчета 

и информация с варненската класация на Доно Цветков (радио 

Варна); очакваме оферти и от други стари и нови български 

радиостанции” (Ритъм, 1993). 

През 1994 г. в броя си от 26 януари „Ритъм” отделя почти цяла 

страница на „Блек Топ” и „Музикална кутия”. Разделени като в 

„тетрадка-речник”, технически на 4 колони, са поместени 

годишните избори на българските рок почитатели за откритията и 

разочарованията (номинациите на „Кутията”) и черните рок хитове 

на 1993 г. (Ритъм, 1994). Няма друга българска рок класация, която 

да е оставила следите на Блек Топа… 

Заключение (аутро) 

Разработената тема е част от изследване, търсещо следите на 

„Младежката рок музика в печатните медии на прехода (1987-
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1992)”. Печатът е отделял място на актуалното течение български 

рок музиканти, но класациите са застъпени още по-неглижирано 

като елемент на националната музикална индустрия. Защото 

чартове е нямало, а „програматорите” на топ листи са се чувствали 

самодостатъчни в собствената си медия. Така трудът им  не е 

оставил отпечатък в писаната медийна рок хроника, а е отлетял с 

ефира. С „тръгването” на интернет у нас осезателна промяна не се 

забелязва. Особено след 2010 г. електронните медии няма как да не 

пълнят сайтовете си, ако не искат цяло поколение да ги игнорира. 

Където има класации, те са в някой от панелите на сайта. Ала 

преброяване по продажби, или на сингли и албуми – у нас все още 

няма. Масовите чартове (доколкото съществуващите 5-6 могат да са 

представителни) са радио-ротация, „изборът на редактора”, 

„потребителите избират” или гледат, и гласуват за видеоклипове. Но 

история в Мрежата няма. Сред издирените над 3000 публикации от 

старата хартиена преса в разширения за търсенето на класации 

период от 1986 докъм 1996 г., се откриха едва 67 текста. Опитите за 

разни национални класации са редакционно антре с много хубави 

намерения, няколко последващи карета само с чарта и потъване в 

небитието. 

С едно изключение: истинската радио-вестникарска Черна рок 

класация, създадена, излъчвана и печатана като алтернатива на 

официозните „бели” чартове. „Блек Топ” преминава през 

страниците на 9 издания в рамките само на изследвания период 

(1987-1993 г.) и продължава да трупа следи в националната рок 

хроника до спирането си пет години по-късно. Изследването 

„разлиства” вестникарски страници от преди четвърт век (които, 

разбира се, в интернет липсват) и търси хроникални отпечатъци в 

създадената медийна реалност. Каквото и да изобразява тя. Белите 

български музикални класации отсъстват. Има една „черна”, 
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стартирала като транслатор на любителските записи на тогавашното 

рок поколение. Черната овца от пожълтелите стари вестници. 
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РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СРЕЩУ СОЦИАЛНИ МРЕЖИ. 

КОИ КАНАЛИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МУЗИКАЛНИ 

СЪБИТИЯ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ПО-ЧЕСТО? 

Анна Николова 

 

RADIO AND TV VS. SOCIAL NETWORKS. WHICH ARE 

THE MOST COMMONLY USED MEDIA FOR GETTING 

INFORMATION ABOUT MUSIC EVENTS? 

Anna Nikolova 

 

Резюме: Непосредствено преди обявяването на извънредно положение в 

България (заради Ковид-19) е проведено непредставително проучване от 

Анна Николова относно нагласите на потребителите към музикални 

събития в страната и каналите, чрез които те се информират за концерти. 

Анализът на резултатите от онлайн анкетата „Откъде разбирате за 

любимите си концерти?“, пoпълнена от над 300 българи между 27.01.2020 

г. и 21.02.2020 г., рисува щрихите на интересна временна картина относно 
начините, по които потребителите в страната разбират за провеждането на 

дадено музикално събитие.  

Ключови думи: медии, социални мрежи, музикални събития, онлайн 

анкета 

 

Abstract: A non-representative survey on the attitudes of consumers towards 

music events in the country and the channels through which they are informed 

about concerts was conducted by Anna Nikolova less than a month before the 

declaration of a state of emergency in Bulgaria (due to COVID-19). The analysis 

of the results of the online survey "How do you know about your favorite 

concerts?", filled in by over 300 Bulgarians between January 27, 2020, and 

February 21, 2020, sets an interesting temporary picture of the way consumers in 

the country are informed about upcoming music events. 

Keywords: media, social networks, music events, online survey 

 

Увод 

Киберпространството поднася всеобхватни предизвикателства 

пред създаването и начините за разпространение на музика; пред 

способността на съвременните потребители (чиито социални нагласи и 

усещания за време и място се сливат и пресътворяват непрекъснато ) 
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да я „консумират“. Благодарение на бързия и безплатен достъп до 

музика в ерата след Web 2.01, артистите губят приходи от продажба на 

музикални албуми, но в същото време печелят много повече от 

проведени концерти на живо. Феноменът се разпознава като „live music 

renaissance”2 (или възраждане на музиката на живо), а самата форма, 

под която се провеждат концерти на живо става все по-флуидна и 

интерактивна. Тя се изгражда от, но и противоречи на 

дигитализираното излъчване на събития посредством лайв стрийминг3. 

Променят се и методите за достигане до таргетираните публики. 

Възприятията на аудиторията, от която са част и самите артисти, се 

мултиплицират. Екраните стават двупосочни проводници. Онлайн 

потребителите на музика присъстват на концерт на живо, за да 

пренесат емоционалното си поле виртуално върху други себеподобни 

чрез дигитално споделяне на снимки, записи, „селфита”, „сторита” и 

т.н.  

Прогресивният дуализъм на онлайн потребителите на музика, 

преминаващи към офлайн преживяване, за да докажат в интернет 

своето присъствие на дадено събитие и за да могат непрекъснато да 

надграждат своя мрежови имидж, не би бил възможен без 

възникването на консумативната култура и Web 2.0 технологиите. Те 

променят не само формата на провеждане на концертите на живо, но и 

тяхното значение. Така и понятията приемат различна 

контекстуалност. „Концерт на живо” може да се разбира като 

 
1 Повече информация за прехода може да бъде открита в брой 4/2018 г. на сп. Медиалог – Анна Николова. 

Музикален пазар и потребителски нагласи в условия на дигитална медиатизация (Николова, 2018). 
2 Проследяване на възраждането на музикалните събития на живо, може да бъде открито в книгата на 

Дейвид Бруенгер „Създаване, продуциране, потребление: нови модели за разбиране на музикалния бизнес“  

(Bruenger, 2019). 
3 Лайв стрийминг – предаване на видео съдържание в реално време; от английски език live streaming. 

(Тhinkuknow.co.uk). 
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музикална изява, която се случва тук и сега, без да се опосредства от 

онлайн технологии, или като лайв стрийминг (не тук, но сега), който 

се излъчва през дигитални посредници, предаващи онлайн в момента 

на провеждането на събитието.  

Контекстът на „живото” музикално изпълнение е въпрос на 

интерпретация. То може да се изразява в телесното присъствие, но и да 

се индикира като (виртуално) музикално взаимодействие. Нагласите и 

интерпретациите на „онлайн” потребителите се променят непрекъснато 

и вече включват виртуален начин на изразяване, незадължително 

изключващ „офлайн” потребността от музика, а допълващ я. 

В книгата си „Жизнеността на модерната музика“ Пол Санден 

разсъждава над интерпретацията, преживяването на звука: „Във всеки 

контекст на live музикално изпълнение4 оживлението може да се 

прояви по различни начини. Можем да изживеем жизнеността като 

условие за временност или пространствена близост. Можем да 

приемем, че музикалният звук е жив в способността да разпространи 

оригинален или идеален, „истински“ изказ. Можем да тълкуваме 

преживяванията на живо като израз на спонтанност, за която се 

смята, че се състои в уникалността на отделните изпълнения. 

Можем да срещнем жизнеността като следа от телесност, като 

индикация за музикална интерактивност или като условие за друга 

възприемаща категория” (Sanden, 2013: 154). 

Уязвимостта на онлайн потребителя се изразява в усилието да 

категоризира голямо количество информация – в мрежата и извън нея. 

Прекомерното количество продукти, медии, музикални формати и 

изпълнители, предлагано в късния капитализъм при масовото 

 
4 Live – (англ. език) жив, енергичен. „Live музикално изпълнение“ се разбира като музикално изпълнение на 

живо. 
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навлизане на Web 2.0 културата, предизвиква липса на усещане за 

уникалност и неприкосновеност. 

Ребека Бенет в студията си „Концертите на живо и идентичността 

на феновете в ерата на интернет“ счита, че парадоксите пред 

формиране на идентичността в късното капиталистическо общество се 

увеличават, благодарение на бързия и лесен достъп до общности, с 

които индивидът може да се обвърже, както и на възможността да 

изрази мнението си чрез интерактивност. Въпреки това формите на 

симулация и представяне, които изграждат взаимодействията в 

киберобщностите, поставят въпроси за автентичност и легитимност, 

тъй като е трудно да се установи дали членовете им се представят за 

такива, каквито са офлайн, извън мрежата (Bennett, 2015: 4). 

Бенет се позовава на американския психолог Бари Шварц, който 

въвежда термина „paradox of choice” („парадокс на избора“)5 и го 

свързва с културата на изобилието, която предоставя твърде много 

възможности. Изборът може да е толкова „парализиращ” за индивида, 

колкото и усещането за липсата му.  

Затова и специалистите, въвлечени в популяризирането на дадено 

музикално събитие, се стремят да „изплуват” от инфодемичния поток, 

представяйки присъствието на даден концерт като ценно, ключово 

действие, което би помогнало на потребителя да се идентифицира. 

Какви са механизмите за бленуваното „изплуване”, за предварителното 

придаване на стойност на ритуала по присъствие на даден концерт на 

живо? Отговорите на тези въпроси могат да се потърсят единствено 

чрез динамично проследяване на нагласите на потребителите на 

музика. 

 
5 Повече в книгата на Бари Шварц „Парадоксът на избора: защо повече е по-малко“. 
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В интерес на търсенето на съвременните стимули за посещение 

на дадено музикално събитие в България, непосредствено преди 

обявяване на извънредно положение в страната през март 2020 г. 

(поради увеличаващите се случаи на заразени с COVID-19), беше 

проведено непредставително проучване относно нагласите на 

потребителите към концерти и каналите, чрез които те се информират 

за тях.6 Целта на настоящия текст е да представи и анализира 

резултатите от него, както и да ги съпостави с някои предпоставени 

хипотези, на база на проведени дълбочинни интервюта с български 

промоутъри и PR специалисти през 2019 г.7 

Анкета „Откъде разбирате за любимите си концерти? Какво 

ви кара да ги посетите на живо?”.8 Ограничения. 

Фигура 1. Анкета – методология, обхват, целеви групи и др. 

 

Анкетата е проведена между 27.01.2020 г. и 21.02.2020 г. като е 

разпространена посредством линк към отворен онлайн въпросник, 

 
6 Линк към анкетата е посочен в използваните източници. 
7 Анализ на интервютата може да бъде открит в сп. Медиалог, брой 6/2019 г. – Анна Николова. 

„Българските музикални фенове онлайн: между активизма и пасивността“ (Николова, 2019).  
8 Обработката на данни и анализът на анкетата са направени с помощта на социолога Ива Томова. 
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създаден в платформата Google Forms. Въпросите са 13 – три отворени 

въпроса и девет затворени. Попълнена е от 305 души. 

Извадката на разглежданото проучване е донякъде феминизирана 

– дамите представляват 57% от всички, включили се в анкетата. 

Основният брой респонденти са лица на възраст между 27 и 44 г. – 

69.9%.  

Профилът на отговорилите по населено място показва превес на 

столичаните, последван от живущи в големите областни градове на 

страната. В извадката почти не присъстват представители на население 

от селски райони, което е обяснимо поради ограничения ѝ обхват; 

липсата на цялостен достъп до организирани музикални мероприятия в 

по-малките населени места; по-слабото покритие на интернет и други 

фактори. Профил на обхванатата група по признак „професионален 

статус“ не може да бъде съставен, тъй като резултатите не предлагат 

статистически значими натрупвания.  

Темата на настоящия текст се съсредоточава върху съпоставянето 

на електронни с онлайн канали. Затова анализът ще се съсредоточи в 

резултатите от анкетата, които дават представа за нагласите на 

потребителите, разчитащи по-скоро на радиото и телевизията за 

информация относно концерти. 

Ограничение пред анализа представлява и поставянето на 

телевизията и радиото „под общ знаменател“, благодарение на 

обединението им във възможен отговор на въпроса „Откъде и колко 

често се осведомявате за музикални събития?“, тоест те не могат да се 

разгледат по отделно. Въпреки че проучването не е представително по 

демографски признаци, възрастовият профил на отговорилите 

потвърждава хипотезата, че от музикални събития се интересуват и 
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възползват по-скоро младите, социално и икономически активни 

представители на населението.  

 

Графики 1, 2, 3. Резултати от отговори на въпроси: „Какъв е вашият 

пол?”; „Каква е вашата възраст?”, „В кой град живеете?”. 

 

Информационни канали и тяхната сила 

Резултатите за разпространението на новини за музикални 

събития в процентно изражение изглеждат по следния начин: 

Графика 4. Резултати от отговори на въпрос: „Откъде и колко често 

се осведомявате за музикални събития?“. 

 



Зони на промяна: възможности и 

предизвикателства 

Анна Николова. Радио и телевизия срещу социални 

мрежи. Кои канали за информация за музикални събития 

се използват по-често? с. 303-318 

 

 

 

Медиалог/ Medialog, бр. 8/2020 

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

310 

Топ каналите за информиране по отношение на музикални 

събития са социалните мрежи и в най-голяма степен Facebook. Осем от 

десет отговорили посочват, че се допитват до тях често, а едва 3% не 

ги използват. Социалните мрежи изпреварват останалите онлайн и 

офлайн канали не само поради масовата си достъпност, но и защото, 

освен опцията за пасивно потребление, предлагат възможността за 

участие в дискусии, публикуване на собствено съдържание. Facebook 

дори разкрива и списък на заявилите присъствие или интерес към 

съответното събитие. 

„От уста на уста“ е също силно предпочитан и използван метод за 

осведомяване за концерти, фестивали и други музикални събития. От 

препоръки на близки и познати се възползват често или понякога 90% 

от респондентите. 

Резултатите не са изненадващи, тъй като посещението на 

музикални мероприятия е в същността си социално занимание и 

потребителите се обединяват около музикалните си предпочитания. 

Точно обратна е ситуацията по отношение на традиционните 

печатни издания – вестници и списания. Данните показват, че 85% от 

анкетираните ги използват рядко или никога. Хипотезите за тези 

резултати са две – от една страна печатните медии цялостно отстъпват 

позиции на дигиталните такива, а от друга – те не са насочени към 

предлагане на музикални новини, освен ако не са специализирани. 

Картината на останалите медийни канали (радио, телевизия, 

онлайн медии, концерти, клубове, външна реклама) не разкрива 

особено интересни вариации сред информационното потребление на 

отговорилите. Резултатите показват лек превес на радиото и 

телевизията срещу онлайн медиите и специализираните музикални 

сайтове. Радиото и телевизията достигат до голям брой „пасивни“ 
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потребители на музикално съдържание и новини и в този смисъл не 

следва да се пренебрегват като популяризиращ фактор. 

Респондентите, посочили, че често или понякога се осведомяват 

за музикални събития от радиото или телевизията, споделят, че 

разчитат и на други канали. В най-голяма степен това са препоръките 

на приятели (52%) и социалните мрежи (51%). Тоест от резултатите е 

трудно да се направи разграничение между онлайн и офлайн 

аудитория, тъй като такава не съществува в чист вид, а потребителите 

предпочитат да използват микс от канали. 

Участниците в проучването обикновено не разчитат само на един 

източник, що се отнася до потреблението на информация за музикални 

събития. Всеки един от респондентите е посочил минимум два типа 

канали, чрез които се информира често и/или понякога. Тук трябва да 

се отчете, че оценката за честота е субективна, но въпреки това може 

да се заключи, че отговорилите са по-скоро активни в 

информационното си потребление и се възползват от разнообразието 

на осведомителните източници около тях. 

Демографският разрез показва, че най-голям е делът на активните 

потребители – тези, които ползват често и понякога множество канали. 

Предимно това са жени и лица на възраст между 27 и 35 години, но 

такъв е и преобладаващият профил на отговорилите и не може да се 

посочи статистическа значимост на резултатите по демографски 

характеристики. 

 

Радио и телевизия срещу останалите медии 

Ако се обособят в една група респондентите, които посочват, че 

често или понякога се осведомяват от радиото или телевизията за 
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музикални новини и съдържание9, могат да се изведат няколко 

интересни наблюдения.  

 

Графики 5, 6, 7. Резултати от отговори на радио и телевизия 

ползватели спрямо общата извадка на въпроси: „Средно колко 

концерта/музикални събития посещавате месечно?“; „Какъв бюджет 

отделяте за билети за концерти/музикални събития месечно?“; 

„Предпочитаните Ви музикални стилове са:“. 

Както личи от сравнителната Графика 5, аудиторията на 

традиционни медии е по-слабо активна в посещението на музикални 

събития на живо в сравнение с цялата изследвана извадка. 

Като положителна за музикалния бизнес констатация може да се 

посочи, че групата на лицата, заявили, че отделят над 40 лв. месечно от 

бюджета си за закупуване на билети за концерти съставляват 22% от 

общата група, или всеки пети запитан. Графика 6 показва, че най-

 
9 Тази група, съставлява около 50% от общия брой отговорили и не е противостояща на ползвателите на 

онлайн медии. 
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голяма част от радио и телевизионната аудитория е склонна да отделя 

между 20 и 40 лв. месечно за музикални мероприятия – 40%. 

Класацията на любимите музикални стилове за радио и 

телевизионните фенове (Графика 7) е почти същата като при всички 

останали, с единствената разлика, че тук поп музиката изпреварва хип-

хопа и метъла. 

 

Графика 8. Общи резултати от отговори на въпрос: „В каква степен 

посочените фактори влияят на решението Ви за посещение на 

концерт на живо?“. 

Факторите, които влияят на избора за посещение на концерт на 

живо (Графика 8), при радио и телевизионната аудитория, не се 

различават драстично от тези при генералната съвкупност. 

Обстоятелството, определящо посещение, посочено на първо място, е 

да харесват музикантите (99% казват, че факторът влияе), последвано 

от желанието да видят конкретния изпълнител на живо (92%). Другите 
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важни предпоставки са приемлива цена на билетите (62%), 

възможността за безплатно посещение (58%) и времето и мястото на 

провеждане (56%). 

 

Резултати от анкетата и мненията на специалисти 

При разглеждането на резултатите от непредставителната анкета 

и проведените дълбочинни интервюта с български промоутъри и PR-

специалисти от 2019 г. се открояват няколко основни аспекта. 

Поради сравнително малкия обхват на изследванията (305 

респонденти на анкетата и седем дълбочинни интервюта), при 

съпоставката им относно ролята на печатни, електронни и онлайн 

медии за популяризиране на събития, се наблюдават известни 

противоречия. 

Независимо че  резултатите от анкетата издигат онлайн мрежите 

на пиедестал като начин за информиране на таргетираните аудитории, 

те показват, че влиянието на радиото и телевизията не бива да се 

пренебрегва. Във всички интервюта, с изключение на едно, се 

споменава, че рекламата в радио (както и в печатни медии) е скъпа и 

неефективна.  

По друг начин стоят разбиранията на специалистите относно 

значението на телевизията в техния медиен микс. За повечето от 

специалистите телевизията е канал, който продължава „да има своята 

сила”. Според тях при голям концерт или концерт в провинцията „няма 

как да се мине без телевизия” и „не е вярно, че младите не гледат 

телевизия”. Друга част от специалистите са на мнение, че използването 

на медийни канали, включително телевизия и радио, зависи от 

естеството на концерта. Какви са изпълнителите и съответно коя е 

тяхната аудитория е определящо при инвестицията на ресурс в даден 
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комуникационен канал. Трима от специалистите наблюдават пряка 

връзка между увеличаването на продажбата на билети за събитие и 

телевизионна изява на изпълнител. Само в едно от интервютата се 

споменава, че „рекламите по телевизията и в Z-Rock са единствено на 

Била, Лидл, банки и лекарства“. 

Очаквано се наблюдава абсолютно припокриване в резултатите 

от анкетата и мнението на специалистите за използване на онлайн 

мрежите при популяризиране на събитие. Те са от най-съществено 

значение, защото „публиката е там”, всеобхватни са и изискват по-

малка инвестиция. 

 

Вечното сега на мейнстрийма10 

Всички анкетирани в разгледаното проучване използват повече 

от един канал, за да се информират за даден концерт. Успешната 

комуникация с таргетираната аудитория, тази, която би довела до 

посещение на концерт на живо, пряко зависи от адекватния подбор на 

канали за достигане на публиките. Умелото използване на 

възможностите на различните видове медии привлича вниманието на 

крайния потребител и оказва влияние върху действията му; снема 

напрежението от „парадокса на избора“. 

С напредъка на технологиите „при създаване на медийно 

съдържание все по-голямо значение има взаимодействието между 

традиционните медии и социалните медии, между „формалното“ 

(генерирано от медиите) съдържание и „неформалното“ (генерирано от 

Web 2.0) съдържание. И двете страни са заинтересовани от това 

„преливане“ един към друг и – парадоксално, като че ли се стремят да 

 
10 Мейнстрийм (на английски език: mainstream) се разбира като преобладаващо направление, основна 

тенденция.  
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се превърнат в своята противоположност. „Mainstream“ медиите 

мечтаят да имат в мрежата потреблението, имиджа и влиянието на 

социалните медии. В същото време всеки блогър или социална медия 

мечтае за статута и авторитета на „mainstream“-а“ (Маринов, 2012: 19-

20). 

В този смисъл и нови, и традиционни канали ще взаимодействат, 

без да изчезват, за да достигат до своите приемници и 

разпространители. Затова разгледаното проучване на нагласите на 

потребителите на музика в България доказва, че електронните медии 

продължават да влияят на публиките и успешно си взаимодействат с 

различни форми на обмен на съдържание, благодарение на 

способността си да се приспособяват към новите технологии. Според 

почти всички интервюирани експерти телевизията е изключително 

силен канал за привличане на продажби на билети за дадено музикално 

събитие в България. 

От друга страна конвергенция се наблюдава не само между нови 

и традиционни медии, но и при музикалните стилове и усещанията за 

преживяване на дадено събитие. Вече начините, по които то се 

възприема, са въпрос на индивидуални интерпретации. В съвременната 

времево-пространствена диаграма, линията на пространството 

избледнява, за да изпъкне значението на вечното „сега“; за да е 

възможна квантовата суперпозиция – принцип, описан от Кристина 

Доман в статията „2000 атома могат да бъдат на две места 

едновременно. Квантовата физика просто стана по-реална“, според 

която частицата може да пребивава едновременно в различни 

пространства. 

Загубената или мултиплицирана представа за място ускорява 

времето. Ето защо отговори на въпроси като „Уместно ли е 



Зони на промяна: възможности и 

предизвикателства 

Анна Николова. Радио и телевизия срещу социални 

мрежи. Кои канали за информация за музикални събития 

се използват по-често? с. 303-318 

 

 

 

Медиалог/ Medialog, бр. 8/2020 

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

317 

социалните мрежи да се разглеждат като всеобхватен извор на 

информация, който обединява традиционни и нови медии?“; „Губи ли 

се влиянието на радиото и телевизията при стремежа им да следват 

съвременната онлайн динамика?“; „Ще сложи ли лайв стриймингът 

край на „live music renaissance?” нито разгледаната анкета, нито пък 

дори мащабни и системни представителни проучвания могат 

категорично да дадат. Но продължаваме да опитваме. 
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Анна Николова завършва бакалавърската си степен по „Социология“ 

в СУ „Св. Климент Охридски“ и насочва интереса си към медийното 

пространство и фирмената култура. Магистратурите в сферата на 
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„Връзки с обществеността“ и „Управление на човешките ресурси“ ѝ 

помагат да прилага теоретични знания в практически дейности, 

свързани с прякото взаимодействие с публиките, управление на връзки 

с медиите, изследване на общественото мнение и провеждане на 

кампании в социалните мрежи. В момента е докторант специалност 

„Интернет култура“ и съсредоточава текущите си проучвания върху 

темата „Потребителите на музика онлайн: между консумативната 

култура и културата на участие”. 

 

Anna Nikolova earned her Bachelor's degree in Sociology at Sofia 

University “St. Kliment Ohridski” which expands her interest in media and 

corporate culture. Her Master’s degrees in Public Relations and Human 

Resource Management help Anna Nikolova to apply theoretical knowledge 

in practical activities related to direct interaction with the audiences, media 

relations management, public opinion research and social media campaigns. 

She has worked as a promoter, PR, Digital Content Specialist and journalist. 

She is currently a PhD student majoring in “Internet Culture” and is 

focusing on research related to the topic of her dissertation “Digital Music 

Users: Between Consumer Culture and the Culture of Participation”. 
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РЕЛИГИОЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЕПОХАТА НА 

ДИГИТАЛНИТЕ МЕДИИ: ВЪЗМОЖНОСТИ И 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

Мартин Кирилов 

 

 

RELIGIOUS ORGANIZATIONS IN THE AGE OF 

DIGITAL MEDIA: 

OPPORTUNITIES AND CHALLENGES 

Martin Kirilov 

 

 
Резюме: Радио- и телевизионните религиозни канали изпълняват важна 

функция за всеки вярващ – те запознават зрителите с различни аспекти 

на духовния живот, като се опитват да помогнат и на онези, които по 

някаква причина не са в състояние да посещават храмовете. В това 

изследване ще бъде направен опит за проследяване развитието на 

радио- и телевизионните канали на религиозните организации, както и 

съвременните предизвикателства, които са поставени пред тях във 

връзка с цифровизацията, конвергенцията и интернет базираните 

медии. Ще разгледаме и религиозното медийно позициониране у нас, 

появата на първите радио- и телевизионни предавания за религия, както 

и съвременните тенденции и проблеми, пред които са изправени 

днешните родни медийни канали на вярващите. 

Ключови думи: медия, религия, радио, телевизия, Интернет 

 

Abstract: The religious radio and television channels play an important role 

for every believer - they introduce to the viewers various aspects of the 

spiritual life, trying to help also those who, for some reason, are unable to 

attend the temples. In this study, an attempt will be made to follow the 

development of the radio and television channels of religious organizations, 

as well as the current challenges facing them in relation to digitalization, 

convergence and Internet-based media. We will also look at the religious 

media positioning in our country, the appearance of the first radio and TV 

shows dedicated to the religion, as well as the current trends and problems 

faced by today's native media channels of the believers. 

Keywords: media, religion, radio, television, Internet 

 

 

В това изследване се опитвам да проследя как, по какъв начин 

и с помощта на какви медийни методи и средства религиозните 

организации успяват да създадат радио или телевизионен канал, а и 

успешно да го развиват в условията на безмилостна конкуренция и 

борба за всеки потребител. Не на последно място – могат ли чрез 

своя медиен продукт религиите да изпълнят основната си цел – да 
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предизвикат любопитство и интерес към вярата, която проповядват, 

както да привличат свои нови последователи и съмишленици за 

каузите си? 

Интересно е да се проследи успяват ли да отговорят въобще 

тези медии на високите изисквания на съвременния читател, 

слушател, зрител? 

 

Увод 

В момента в Интернет можем да открием около една дузина 

религиозни онлайн радиостанции и 5-6 религиозни телевизии, 

излъчващи на български език. 

Предизвикателствата пред религиозните медии са от различно 

естество. От една страна са необходими подготвени хора, които 

освен поне базов журналистически опит е нужно да са много добре 

запознати със спецификите и каноните на конкретната религия. От 

друга страна са чисто организационните особености, като 

необходимостта от помещение, от студийно оборудване, както и от 

технически грамотен екип, който да може да работи с тази техника. 

Нека да не забравяме и факта, че създателите на религиозните 

медии в повечето случаи при стартирането им не разполагат с 

голям капитал, нямат, а и не се очаква да имат и в бъдеще, приходи 

от реклама или от някаква държавна издръжка, такси и т.н., а 

разчитат предимно на собствени усилия и средства, както и на 

евентуални дарения. 

 

Историческо развитие 

У нас религията присъства в програмната схема на 

Българското национално радио още от самото му начало. 

Интересни са спомените за този период на първия говорител, 

назначен на щатна работа в Радио София – Петър Витанов: „Освен 

редовните предавания на божествена служба, радиото предава 
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религиозни сказки, църковен календар, художествени творби с 

религиозно-нравствено съдържание, духовни концерти и други…“ 

И още: „Няма църковно събитие, няма празник, който да не е 

стигнал по радио вълните до Македония, Добруджа, Тракия и 

навсякъде, където има православни българи, откъснати от родината. 

Няма ден микрофонът да не напомни на мало и голямо поне една 

християнска добродетел. (…) По този начин радиото осъществява 

ония мисионерски задачи, които са най-близко до сърцето на 

българския народ. (…) Примерът на Радио София бе последван от 

гръцката патриаршия, която въведе църковна служба в програмите 

на Радио Атина“ (Витанов, 1940: 17-18). 

За първо излъчване на църковна пропаганда по радиото у нас 

се счита датата 27 март 1932 г., когато видинският митрополит 

Неофит чете пред микрофона своята беседа „Гласът на историята за 

ролята на църквата“. Този факт отбелязва в книгата си „История на 

радиото в България“ авторът ѝ Веселин Димитров. Ето какво още 

добавя той: „…Подобни начални изяви се виждат и на 3 и 7 април 

същата година. „Църковен вестник“ не пропуска да извести че от 

„известно време“ висши йерарси и духовници държат по радиото 

религиозни сказки и че почти всеки празник хорът на г. Иван 

Лютов дава „духовни концерти“ (Димитров, 1994:191). Преките 

предавания на неделните служби от катедралния храм „Александър 

Невски“ се осъществяват за първи път на 13 май 1931 г. 

Активното взаимодействие на националното радио с Църквата 

продължава до 9 септември 1944 г., когато, с идването на новата 

власт, всичко коренно се променя, както пише Радомир Чолаков: 

„Държавният преврат на 9 септември 1944 година започна със 

завладяването на сградите на Министерството на войната, на 

Министерството на вътрешните работи и на Българското радио, 

откъдето е прочетена програмата на новото правителство на 

Отечествения фронт. Още същия ден, чрез Първата наредба, 
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издадена от това правителство се създава Министерство на 

пропагандата, на което е подчинено радиото“ (Чолаков, 2000:28). 

Спрените предавания веднага след 9-ти септември 1944 г. 

биват възстановени, но не след дълго ръководството на Радиото, в 

унисон с атеистичната програма, наложена от партията, започва 

постепенното им премахване. 

През следващия близо половин век България е под управление 

на Българската комунистическа партия и радиото в тези години е 

употребявано предимно за пропаганда на властта и успехите на 

партията. За религия в ефира и дума не може да става в този период 

и вярващите могат да разчитат единствено на специализираните 

предавания на български език на някои от големите чуждестранни 

радио станции, като „Радио Ватикана“, Би Би Си, „Дойче веле“, 

„Свободна Европа“, „Гласът на Америка“ и др. Изброените станции 

са обявени за „вражески“ от народната власт и се предприемат 

сериозни мерки за заглушаването им с различни мощни технически 

средства. 

В доклад на „Радио Свободна Европа“ (РСЕ) от 1968 г. се 

твърди, че върху всяка честота, на която се излъчва програмата на 

български език, работят по шест или седем станции, излъчващи 

смущения. Във всички доклади се отбелязва, че предаванията на 

български са най-силно заглушавани. България е единствената 

страна в Източна Европа, заглушаваща „Радио Ватикана“ 

(Бутовски, 2018). 

Българската редакция на Радио Ватикана започва работа на 21 

ноември 1949 г. До 1989 г. функциите ѝ са насочени към духовна 

подкрепа не само на католиците, а и на всички българи по време на 

комунистическия режим. Това е времето на преследвания срещу 

католиците и на информационно затъмнение. 

Първото предаване на Би Би Си на български език е 

осъществено на 7 февруари 1940 г. Много хора започват да слушат 
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„Радио Лондон“ като алтернатива на официалната пропаганда. Едно 

от най-популярните предавания на религиозна тематика по това 

време е „Религия и вяра“, излъчвано по Би Би Си с автор и водещ 

Радко Попов. Със своите над 600 предавания, свързани с 

християнството и исляма българската редакция на известната 

британска медия поддържа вярата и духа на сънародниците ни по 

света (bnr.bg, 2020). 

Интересен извор на информация за този период откриваме в 

част от разсекретените доклади на Държавна сигурност, която 

изкъсо следи тези програми и дава подробни отчети. Материалите 

са много, някои все още не са достъпни и предстои тяхното 

подробно проучване, но ето един малък откъс от доклад за едно не 

толкова популярно радио: „С подчертана антикомунистическа и 

антибългарска насоченост се отличават емисиите на радио 

„Лисабон“. Чрез него предават две „независими“ радиостанции – 

„Транс-Европа“ с пощенски адрес в Швейцария и радио „Иберия“, с 

пощенски адрес в Швеция. 

В ежедневните половинчасови емисии по радио „Лисабон“ 

системно се използват записи на религиозни проповеди и други 

материали, изготвени в САЩ и Швеция от изменниците на 

родината братята пастори Харалан и Ладин Попови и Стефан 

Банков, функционери на реакционните религиозни организации 

„Славянска религиозна мисия“, със седалище в Швеция и 

„Подмолен евангелизъм“, със седалище в САЩ. 

Въпреки религиозната тематика, емисиите на радио 

„Лисабон“ на български език имат яростен антикомунистически 

характер. Под форма на религиозни проповеди винаги се третират 

обществено-политически въпроси от нашата действителност. 

Постоянно се призовава да бъде изградено „ново общество“ и „нов 

човек“ на основата на религиозните схващания за добро, 

хуманност, милосърдие. Същевременно се отправят клевети по 
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адрес на социалистическия обществен строй в страната, като го 

наричат безправен, диктаторски и др. Без изключение, всички 

социалистически държави се обвиняват, че репресират своите 

граждани заради религиозните им убеждения. Пропагандират се 

различни религиозни схващания, насочени против марксистко-

ленинската идеология, комунистическия морал, против 

обществения и държавния строй в НРБ и други 

антикомунистически идеи“ (comdos.bg, 2014). 

В Държавна сигурност се правят и някои статистически 

изследвания на предаванията, от които може доста да се научи: „В 

сравнение с предходния период нарасна броят на материалите от 6 

на 16% за „правата на човека“, засягащи пряко нашата страна. За 

това увеличение допринесоха предаванията за разпространената у 

нас от ИР Антон Кръстев „Декларация – 78“ за смъртта на Г. 

Марков и В. Симеонов, честване на 25-годишнината на Българската 

патриаршия и др. Отправиха се искания за излъчване на религиозни 

предавания от Българското радио. Засилиха се директните нападки 

против органите на МВР и ДС за „погазване на законността“ в НРБ. 

Зачестиха и материалите, насочени срещу политиката на БКП по 

националния въпрос, свързани главно с т.н. македонски проблем“ 

(comdos.bg, 2014). 

С демократичните промени у нас, настъпили след 10 ноември 

1989 г. започват и промените в разпространението на радио- и 

телевизионната дейност. В журналистическите среди все по-често 

се обсъждат идеите за частни радио и телевизионни канали. Обаче 

поради редица законови неясноти и неуредици първият лиценз за 

радиочестота е издаден чак три години след началото на 

Демокрацията. Това се случва на 15.10.1992 г. На тази дата в 

България се появява първото частно радио – „Радио FM+“. 
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Радиостанциите в следващите години постепенно увеличават 

своя брой и към края на хилядолетието вече са около 20 само за 

територията на София. 

Темата за религията, дълги години премълчавана и 

отхвърляна от атеистичния комунистически режим, отново започва 

да набира популярност сред жадното за промени общество. В 

страната бързо навлизат и биват приветствани от хората и медиите 

много нови религиозни движения и учения, а традиционно 

присъстващите вероизповедания и техните дейци взимат участие 

дори и в организирането и ръководството на някои от 

новосъздаващите се политически партии.  

Медийният, а и обществен интерес към новите религии е 

голям. Чести гости на различни предавания са религиозни дейци, 

започват да се появяват и специализирани радио и телевизионни 

предавания за религия, за окултизъм, за паранормалното, за 

екстрасенси и за всичко по-различно, необичайно и привличащо 

любопитството на аудиторията. 

Не закъсняват и проблемите – разкол в Българската 

православна църква, а и в Мюфтийството. Организират се 

родителски комитети на пострадали деца от различни сектантски 

влияния, а на редица религиозни движения се отказва достъп до 

предавания и невъзможност за изказване на тяхната позиция и 

тяхното мнение в медиите. 

Назрява моментът за независими и специализирани медии, 

предназначени и създавани само и единствено за нуждите на 

конкретната религия. Отначало се появяват множество печатни 

издания – списания и вестници, а с масовото навлизане и на 

Интернет във все повече български домакинства, се появяват и 

първите български уеб страници на религиозна тематика. За жалост 

наличната информация за старта на уеб медиите на 

вероизповеданията у нас е оскъдна. 
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За да се обхване максимално голям брой от населението на 

държавата, е необходимо да се достигне до националния ефир чрез 

собствена религиозна радиостанция или телевизионна програма. 

Религиозните дейци са наясно, че при този ограничен ефирен 

ресурс и тежки законови изисквания, а и не малки такси, трудно 

биха се преборили за лиценза с останалите желаещи – големи 

компании или медийни групировки. 

За голямата конкуренция, която се явява на всеки конкурс за 

лиценз можем да прочетем в статията „Трима за една честота“ на 

Велислава Попова за изданието „Капитал“: „Свободните честоти в 

осемте града са общо 71 и при подадените 236 заявления следва, че 

трима кандидати се борят за една честота. В София 37 фирми са 

подали документи за участие, но свободните честоти са само 10. 

Реално конкуренцията ще е много по-голяма, защото от тези 10 

честоти в столицата за шест или седем е сигурно от кого ще бъдат 

заети.“ И още: „Документи за честота в София е подала и фирма 

“Глас надежда”, която ще прави религиозна програма. 

Християнското радио “Гласът на надеждата” дори се рекламира в 

Интернет като “адвентно радио”, т.е. станция на “Църквата на 

адвентистите от седмия ден”. Съдружници във фирмата кандидат са 

фондация “Асоциация за религиозна свобода” и национален алианс 

“Обединени божии църкви”. (…) Религиозните станции са 

разпространени по света, но поради ограничения честотен ресурс 

адвентистите едва ли ще получат възможност да излъчват 

официално у нас“ (Попова, 2000). 

В статията подробно е описана пъстрата палитра и на 

останалите кандидати за лиценз от цялата страна. Още преди 20 

години тя ни дава ясна представа за ситуацията, а и логичната 

прогноза за неуспех на религиозна организация да се „пребори“ с 

останалите „акули“ за част от националния или поне регионален 

ефир. 
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Дейците на вярата не са от хората, които лесно се отказват от 

мисията си и продължават, подпомогнати от новите технологии, да 

работят активно за популяризиране на своите религии. През 

последното десетилетие онлайн пространството е тяхното основно 

поле на изява, но не са се отказали и от идеята за национално 

ефирно покритие за своите специализирани медии, както ще видим 

малко по-късно. 

 

Религиозни онлайн медии, включени в това изследване 

Тук ще се спрем на няколко религиозни медии, които 

представляват български християнски вероизповедания. Сред тях са 

за: християнска музика, публикувана на сайта на онлайн радио, 

един канал на пастор и неговите проповеди онлайн или когато не е 

онлайн – на запис, и, накрая, два телевизионни канала с национално 

покритие по кабел и сателит, предлагащи пълноценна 

специализирана 24 часова християнска програма. 

Защо подбрах именно тези медии? 

Всяка от изброените е подходила по различен начин по 

отношение на използваните платформи както за разпространение на 

„сигнала“ (примерно – по интернет, по кабел, сателит и т.н.), така и 

по отношение на уникалност и оригиналност на предлаганото 

медийно програмно съдържание. 
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Илюстрация 1 (Скрийншот на Facebook страницата на Радио 

Ел Шадай) 

 

Онлайн радио „Ел Шадай“ (в превод – всемогъщия Бог) е 

типичен музикален канал. Оригиналното и различното е, че излъчва 

авторски песни на български, с християнска протестантска 

насоченост (zeno.fm/radio-el-shadai). Слушателите могат да го 

слушат както на компютър, така и на смартфон или таблет от 

онлайн пространството, а и чрез мобилно приложение за онлайн 

радиостанции от типа на ZenoFm, TuneIn и др. 

Интересен акцент при радио „Ел Шадай“ е, че разполага с 

YouTube канал, на който песните, вече представени под формата на 

видеоклипове, могат и да се гледат с доста високо HD качество. 

Тоест, тук имаме вече нещо като хибрид между уеб радио и уеб 

телевизия. 
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Илюстрация 2 (Скрийншот от YouTube канал на Радио „Ел 

Шадай“) 

 

Най-атрактивното в тази медия е самото съдържание и според 

мен на него се дължат многобройните редовни потребители 

(абонати) и гледания на YouTube канала им (над 3,6 милиона на 

клип), както показва примерът от илюстрация 2. 

Мелодиите по радио „Ел Шадай“ са оригинална смесица на 

християнско учение, миксирано с поп или дори попфолк музикални 

мотиви. Нещо като български вариант на популярната госпъл 

музика в Америка. 

Интересен факт е, че явно тази музика се харесва повече на 

нежната половинка: 
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Графика 1 (noxinfluencer.com) 

 

От този пример е видно, че хората зад онлайн радиото „Ел 

Шадай“ са намерили оригинален и различен начин на представяне и 

популяризиране на своите вярвания, който да привлича нови млади 

хора към тяхната църква. На графиката виждаме и средната възраст 

на слушателите / зрителите, както и че повечето от тях са от 

България. 

За разлика от онлайн радиото, вторият участник в това 

проучване е на пръв поглед съвсем обикновен. 

 

 
Илюстрации 3 и 4 (Скрийншот от Facebook страници – лична 

и на църква „Пробуждане“) 
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Става въпрос за пастор Максим Асенов – млад мъж, на 28 

години, живеещ в софийския квартал „Факултета“, прочул се като 

най-младия пастор и основател на протестантската църква 

„Пробуждане“. Много може да се каже за този феномен, с 

безспорни лидерски качества и убедително дар слово. 

Именно благодарение на харизмата си и възможността да 

въздейства на всички, неговата църква, уебсайт и YouTube канал се 

радват на огромна популярност (близо 4 милиона гледания, както 

ще се види от статистическите данни в YouTube канала на Асенов, 

поместени по-долу). През последните месеци, вероятно инспириран 

от условията на пандемия, пасторът работи и върху още един свой 

проект – Детска църква „Пробуждане“ с отделен YouTube канал, 

който постепенно набира популярност. 

Затова го изтъквам като един пример за съвсем различен и 

много успешен подход към спечелване на аудиторията. Силата на 

Максим Асенов не е толкова в технологиите и медийното 

отразяване, а в неговите лични качества. Той може да бъде 

забелязан да говори на живо както сред препълнена голяма зала от 

хора, така и на улицата, нещо, което, както знаем, са практикували 

проповедниците от хиляди години. Успехът на този християнски 

лидер вероятно съвсем скоро ще го постави на едно от водещите 

места в класациите за най-разпознаваемите личности в Интернет 

или на така наречените инфлуенсъри в България. 

Със своя проект Максим Асенов ни доказва, че не винаги 

парите и технологиите, а най-вече личностните качества на лидера 

все още са определящо звено за успеха на всяко начинание, 

независимо от областта – религия, политика, шоубизнес. 

В третия пример са включени две български религиозни 

телевизии, защото именно те успяват да достигнат до възможността 

предаванията им да станат достъпни за почти всеки зрител, 

разполагащ с телевизор, тоест – стават с национално покритие. 
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Първият „пробив“ на национално ниво е направен от страна 

на Българската православна църква. На 11 февруари 2010 г. през 

уеб страницата на Пловдивска митрополия започва своето 

излъчване „Пловдивска православна телевизия“. На 10 декември 

2010 г. с Удостоверение № 01-145, издадено от Съвета за 

електронни медии, „Пловдивската православна телевизия“ 

получава лиценз за излъчване на своята програма чрез кабелни 

електронни съобщителни мрежи и сателит в областите Пловдив, 

Пазарджик, Смолян, Хасково и Кърджали. Одобреният програмен 

профил е специализиран – културно-образователен. Дневната 

продължителност на излъчване е 24 часа. Така, по-малко от една 

година след официалното си стартиране, ППТВ навлиза в нов етап 

от своето развитие. Наред с излъчването по интернет, телевизията 

на Пловдивската света митрополия вече може да бъде гледана и по 

кабел с тенденцията да стане достъпна за аудиторията на цялата 

Пловдивска епархия. От 2013 г. програмата на ППТВ се излъчва и 

от спътник за цяла Европа (по данни на predavatel.com). 

 

Илюстрация 5 (скрийншот от страницата 

plovdivskamitropolia.bg) 

 

Пет години след първия религиозен телевизионен канал с 

национално покритие по кабел и сателит у нас се появява и втори 
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такъв. На 7 май 2015 г. започва излъчването на Българска 

християнска телевизия(БХТВ). 

БХТВ е протестантска телевизия, изградена и собственост на 

Благовест Белев, която той определя като дом за всички християни. 

В онлайн версията на телевизията има обособени три отделни 

канала, като един е за прякото предаване, което тече и по кабел, и 

по сателит. Вторият канал е със записи на минали предавания, а по 

трети канал текат видеоклипове с религиозна музика. 

 

Илюстрация 6 (Скрийншот от Facebook страницата на БХТВ) 

 

БХТВ разполага с национален лиценз за кабелно и сателитно 

излъчване, има и цяла обособена сграда със студиа, екип и всичко 

необходимо за една професионална телевизия (bhtv.eu/about-us) 

БХТВ и Пловдивска православна телевизия имат възможност 

да достигат не само до своите редовни зрители, но и до много нови, 

които са абонати на кабелния и/или сателитния оператор, примерно 

абонатите на Булсатком. Не е никак маловажен и фактът, че 

повечето големи национални кабелни оператори преди време бяха 

закупени и вече са част от телекомите (Виваком и А1). Съответно 
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техните клиенти, а и самите абонати на мобилните оператори са 

също потенциални нови зрители на религиозните телевизии, които 

са част от пакета предлагани канали. Нещо повече – чрез мобилните 

си приложения (Tv Go на Виваком и Explore TV на А1), тези канали 

могат да бъдат гледани и на мобилни устройства (телефони, 

таблети и лаптопи) и то с много добро HD качество, позволявайки 

на потребителя да следи програмата навсякъде, дори и в движение, 

използвайки при това мобилната интернет връзка на същите 

телекоми. Освен това приложенията предлагат на зрителя и редица 

допълнителни интерактивни услуги, като: пауза, превъртане напред 

и назад, запис, търсене на предаване, отложено гледане, гледане на 

предавания, които са минали вече (до 7 дни назад), поръчка на 

филми и предавания по каталог и много други.  

Достигането на две религиозни медии до национално и (чрез 

сателита) международно покритие е сравнително ново явление за 

страната ни. То е и ключово за доближаване и „изравняване на 

силите“ с големите и утвърдени с десетилетия национални светски 

медии.  

Всичко това, съчетано с бърз 4G, а скоро и с ултра бърз 5G 

мобилен интернет „изстрелва“, казано образно, телевизиите от 

пакета на телекомите (сред които са и гореизброените религиозни) 

на съвсем друго ниво, ниво на модерни интерактивни медии. 

 

Статистически данни за YouTube каналите на 

изследваните медии 
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Илюстрация 7 (Скрийншот от noxinfluencer.com) 

 

Както показват данните, изследваните религиозни медии имат 

добра гледаемост. Най-много посещения (близо 13 милиона) са 

регистрирани в YоuTube канала на радио „Ел Шадай“. Това е 

обяснимо и вероятно се дължи най-вече на качествените 

видеоклипове и музика и на желанието на зрителите да си ги 

възпроизвеждат отново и отново.  

Почти четири милиона гледания са отчетени в канала на 

църквата „Пробуждане“ на пастор Максим Асенов. Тук трябва да се 

има предвид, че освен този канал Асенов „произвежда“ съдържание 

и за личния си канал, както и за новия си проект за детска църква. 

Друга важна разлика е, че видео материалите на Асенов са 

предимно записи на негови проповеди, а не са музикални видео 

клипове на много и различни артисти, както в канала на радио „Ел 

Шадай“. Разлика има и в броя на качените отделни видеа, като в 

канала на радиото те са 504, а в църква „Пробуждане“, те са едва 

186.  

Все пак не може да се отрече феномена на това как един 

протестантски пастор успява да събере няколко милиона гледания 

за своите проповеди и то в православна България. 
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Споменавайки православието, нека погледнем данните на 

Пловдивската православна телевизия. Там имаме около милион 

гледания за отчетения период. Тук е важно да припомним, че 

YouTube каналът на тази медия се явява по-скоро архив на техните 

онлайн, кабелни, сателитни и мобилни предавания. В този 

своеобразен архив, според статистиките се съдържат 1170 отделни 

видеоматериала. Програмата е с национално покритие и се гледа в 

реално време. Там зрителите са хиляди всеки ден, но статистическа 

информация за точната бройка абонати на този етап не бе открита. 

При БХТВ имаме 5,2 милиона отчетени гледания при 1950 

качени видеа на техния YouTube канал. Протестантската телевизия, 

както бе споменато, също е с национален лиценз и гледанията са 

предимно на живо – съответно: онлайн, по кабел, сателит и на 

мобилни устройства, а само записите са на канала в YouTube.  

На какво се дължи голямата преднина от над четири милиона 

повече гледания, в сравнение с православния телевизионен канал? 

Според моите наблюдения това е така, защото БХТВ използва 

богатата видео колекция от проповеди и филми на протестантската 

общност от целия свят, за разлика от пловдивската медия, която 

разчита преди всичко на производството на собствена продукция и 

записи от фонда на Българската православна църква. 

Като обобщение – при първия пример с онлайн радиото 

виждаме, че медията дължи своя успех най-вече на уникалната си 

авторска религиозна музика, която се харесва и въздейства на 

потребителите. 

Във втория пример ясно се откроява фигурата на 

харизматичния пастор, който дори и без технически средства, само 

с помощта на словото си, може да привлече сериозна аудитория. 

При третия и четвъртия примери с Пловдивска православна  

телевизия и Българска християнска телевизия целта е постигната 

комплексно – с помощта на възможно най-голям арсенал от 
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технологични услуги, да бъдат привлечени и възможно най-много 

зрители. 

И четирите разгледани уебсайта редовно се обновяват и 

поддържат модерна визия и адаптивен дизайн, тоест – визуализират 

се добре на всякакви крайни устройства. Качените видео файлове в 

YouTube каналите на медиите са с много добро качество по 

отношение на звук и картина. Най-осезателно това се наблюдава 

при онлайн радиото. Силна и бърза е и обратната връзка чрез 

социалните мрежи, които са изпъстрени с хиляди последователи, 

множество коментари и харесвания. 

Според статистиките и четирите уеб сайта изглежда, че се 

справят с мисията си и успяват не само да поддържат интереса на 

публиката, но и да привличат нови последователи за своите каузи. 

Ясно е, че с тези няколко примера не може да се обхване 

голямото разнообразие от методи и средства, използвани от 

десетките религиозни сайтове у нас. Преди всичко разгледаните 

четири медии представят по свой оригинален начин изпълнението 

на повечето  от ключовите изисквания, които предявяват 

потребителите към даден модерен уебсайт. 

Една от целите на проучването е да се обърне внимание на 

това, че производството на една медия е не само технологичен 

процес, а е много сложна съвкупност както от лични качества и 

умения, така и от голяма доза изобретателност, а и късмет. 

Вярващите вероятно биха добавили и че успехът основно се дължи 

на Божията промисъл. 

Понякога дори финансирането не е решаващо, а по-скоро е 

важна оригиналната, отличаващата идея и нестандартните решения 

по осъществяването ѝ. 

В крайна сметка за привличането на днешния потребител 

помагат както всички най-нови достижения на техниката, така и 

някои традиционни, доказали се в хилядолетната практика на 
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човешкото общуване, практики. Намирането на формулата за 

правилното им съчетание е ключово за успеха на всяка нова медия. 
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СТРИЙМИНГ И ЗАПОЗНАНСТВА: ЛЮБОВ ПО ВРЕМЕ НА 

NETFLIX 

Анелия Александрова 

 

STREAMING AND DATING: LOVE IN TIMES OF NETFLIX 

Anelia Alexandrova 

 

Резюме: В свят, в който интернет не просто задава динамиката на ежедневието, а 

много често тласка хората към различен опит, невъзможен преди това, се 

наблюдава и промяна по отношение на начините, по които си доставяме екранни 

забавления. Стрийминг услугите все по-значимо стават част от социалния и 

комуникационен обмен и, от своя страна, също ни променят – като потребителски 

навици, най-малкото, но и като представи, които могат да оформят през 

популярно свое съдържание. Като част от по-големия ми интерес към онлайн 

запознанствата, друг голям феномен на дигиталната ера, исках да проверя за 

възможни повлиявания и допълнителен прочит. Какъв е медийният образ на 

любовта? Как изглеждат запознанствата в наши дни на малкия екран? През кратък 

анализ на няколко съвсем нови програми на Netflix, посветени на запознанствата, 

се опитвам да очертая реалността, в която съвременният човек, изглежда, действа 

и в търсене на любовта. 

Ключови думи: стрийминг услуги, онлайн запознанства, риалити програми за 

запознанства 

 

Abstract: In a world in which the internet not only dictates the dynamics of everyday 

life but also leads people into new, previously impossible experiences, we can now see 

a significant change in the way we consume entertainment on our screens. Streaming 

services are fast becoming a meaningful part of our social interactions. They can alter 

us, not just our consumer habits, but through popular programming, our perceptions too. 

As part of my broader area of study on online dating, which in itself is another 

phenomenon of the digital era, I was interested in examining possible connections, 

influences and further interpretations. What image of love do we get through media? 

How do dating looks like on screen nowadays? Through analyzing some dating shows 

on Netflix, I have attempted to contour a portrait of a modern-day search for love. 

Keywords: streaming services, online dating, dating reality shows 

 

Въведение 

Братя Люмиер представят кинематографа в края на 19-ти век и 

оттогава движещите се картини не престават да омагьосват света. 

Обръщайки се назад, не можем да не забележим, че приблизително на всеки 

три декади или, да кажем, през едно поколение, екранните забавления 

преживяват някаква голяма, сеизмична промяна. Първата такава спокойно 
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можем да видим в прехода от нямо кино към звук през 20-те години на ХХ 

век. Следва големият възход на телевизията през 50-те години, а после и 

MTV ерата и тази на кабелните оператори от 80-те години, когато се ражда и 

популярната фраза I want my MTV (Искам си моето MTV – от англ.), символ 

на променящото се статукво и знаков израз на все по-осезаемото желание на 

зрителя да участва в избора, да иска и настоява на определено съдържание, а 

не просто да консумира предложеното. 

Сега отново можем да говорим за нова, вероятно дълго чакана 

революция – следващата голяма стъпка в начина, по който си доставяме 

екранно забавление – стрийминг платформите. 

В текста ще щрихирам промените, които се забелязват най-силно на 

фона на все по-голямото разпространение на стрийминг услугите – по 

отношение на бизнес модела, по отношение на творческия потенциал и във 

връзка с нагласите на потребителите. 

Тъй като моят по-широк научен интерес е с фокус върху социалните 

контакти в дигиталната ера, ще се опитам да демонстрирам някои връзки 

между новите начини на доставяне на екранни забавления до зрителите и 

т.нар. любовен фронт. За целта ще се спра на някои нови програми, 

популярни и продуцирани от стрийминг платформите – риалити шоута, 

посветени на запознанствата. Ще откроя възможна типология и ще 

тематизирам върху лайфстайла, който по един или друг начин въпросните 

продукции внушават. Текстът няма претенции за изчерпателност, а по-скоро 

ще се опита да предложи едно възможно преплитане на анализ на различни 

феномени от дигиталната култура, осмисляна като култура на участие 

(Спасов, 2007). 

 

Нов бизнес модел 

Стрийминг платформите не са тук от вчера и разклащат статуквото от 

известно време насам. Доминиращият на етапа играч, Netflix стартира още 

през 1997 г. в САЩ като уебсайт, който предлага DVD-та под наем, които се 

доставят до потребителя и връщат обратно по пощенски път. От самото 
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начало се включва в надпреварата за зрителски интерес и влиза първо в 

конкуренция с видеотеките, които все още властват и са силно 

разпространени в края на миналия век, но чийто бизнес модел скоро рухва, 

защото не успяват да се адаптират към новия пейзаж, оформен от 

скоростното развитие на технологиите. 

От своя страна, Netflix не пропуска вълната на технологичния възход и 

развитието на интернет средата от началото на новия век и бързо разпознава 

възможността за нов пазар. Така през 2007 г. към наема на DVD-та на 

абонаментен принцип те добавят към портфолиото си видео стрийминга. 

Потребители вече имат възможност да гледат съдържание през различни 

устройства – големи геймърски конзоли, смарт телевизори, мобилни 

устройства и много други продукти, които поддържат приложението на 

Netflix. 

Към момента Netflix е безспорен лидер в медийната индустрия, 

базирана на модела on-demand или предоставено съдържание, което 

потребителят сам избира и в този смисъл програмира. Услугата глобално се 

ползва от около 167 милиона потребители, по данни от писмо на компанията 

до своите акционери от тази година (ПИСМО ДО АКЦИОНЕРИ, Netflix, 2020). 

Стрийминг платформата нарушава познатия дотогава програмен 

телевизионен модел и предлага на зрителите да консумират съдържание по 

тяхно предпочитание.  

Популярността на стрийминг платформата се отразява съществено и на 

бизнес модела на кабелните оператори. По данни на еMarketer, през 2019 г. 

приблизително 21.9 милиона американски домакинства прекъсват 

потреблението на кабелна телевизия, а прогнозите са до 2023 г. числото да 

се увеличи на 34.9 милиона. И ако към 2019 86.5 милиона домакинства са 

ползвали услугите на кабелни оператори, се очаква техният ръст да падне до 

72.7 милиона през 2023 г. (eMarketer, 2019). 

Стремителният поход на Nеtflix се случва в ситуация на безмилостна 

конкуренция и пазар, който много бързо се развива (Пашинова, 2020). Само 

в САЩ съществуват над 270 услуги за онлайн видео съдържание. Едни от 
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основните конкуренти на Netflix са други добре познати гиганти като 

Amazon, Google и Disney. 

Видео услуги като Netflix, Hulu и Amazon Prime предлагат богата, уеб 

базирана библиотека от телевизионни програми и филми, като по този начин 

дават възможност на зрителите да наваксат, ако са пропуснали дадено 

заглавие. Тъй като оперират в обща индустрия, често съдържанието се 

припокрива, затова се наблюдават инвестиции и по посока оригинално 

съдържание, различават се и по своите бизнес тактики. 

Спортни събития, музикални концерти на живо и новините все още се 

припознават като гръбнак на телевизионните мрежи и стрийминг 

платформите, като Netflix, генерално сякаш не повтарят тяхната схема, не 

търсят реплики в тази посока.  

В България за влизането на Netflix се говори още през 2014 г., но едва 

две години по-късно услугата започва да се предлага и у нас, заедно с 

навлизането ѝ на още 100 нови пазара. И само две години по-късно се 

отказва да поддържа субтитри на български (Попов, 2018). 

 

Нови създатели на съдържание 

Netflix и останалите технологични компании все по-сериозно 

привличат на своя страна креативния елит (сценаристи, режисьори, 

продуценти) и инвестират големи суми в собствено съдържание. 

Брандираното като оригинално продуцирано съдържание расте с всяка 

година. За 2019 г., например, Netflix влагат 12 милиарда в програмно 

съдържание.  

Продукциите им се отличават с висок стандарт на качество, дори може 

да се каже, че задават нов стандарт на качество. Това най-лесно личи по 

дългия списък с оригинална продукция, отличена с множество престижни 

награди и от критиката, и от публиката. Някои от най-значимите 

постижения в тази надпревара са сериали като „Странни неща”, „Къща от 

карти”, „Oзарк”, „Короната”.  
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В новата ситуация традиционните ентъртейнмънт компании за първи 

път могат да продават телевизионни програми и филми директно на 

консуматорите. В резултат кино студиата излъчват по-малко премиерни 

филми в кино театрите. Съответно, във връзка с Ковид-19, тази тенденция, 

по всичко личи, ще продължи. А заради това, че вече толкова много ново 

съдържание може да се показва премиерно директно на малкия екран, 

границите между телевизионно и кино съдържание сякаш все повече се 

размиват. 

 

Нови навици в потребителите 

Най-очевидната промяна е вероятно тази, че гледането на съдържание 

вече не изисква ангажимент във времето. Потребителят е свободен да не 

променя ежедневния си график, за да следи определена програма, да речем, 

както това изисква традиционният телевизионен модел.  

Зрителят не просто може да избира какво да гледа в определен момент 

на денонощието, не просто е господар на дистанционното – самият 

телевизор отдавна вече не е просто екран, а смарт устройство. Със своите 

избори зрителят влияе много по-инстантно и върху това какво се 

произвежда като съдържание. 

В секцията За нас на сайта си Netflix описва себе си лаконично така: 

„Историите ни движат. Карат ни да чувстваме повече емоции, да виждаме 

нови перспективи и ни сближават едни с други.“ А едно от търговските 

послания на Netflix, което също е видимо на сайта на компанията, e краткото 

„Виж какво следва” (ЗА НАС, Netflix, 2020), което реферира към сякаш 

безкрайната съкровищница от съдържание, незабавно достъпно до 

потребителя, във всеки момент, в който пожелае да гледа.  

Стрийминг платформите позволяват и феномена binge-watching или 

т.нар. маратонно гледане, в което можеш да проследиш пълните епизоди на 

любимата си нова или стара поредица. Никога преди това в историята на 

екранните забавления зрителят не е бил по-близо до своите любими 
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заглавия, грижливо сортирани в онлайн колекции – феномен, напълно 

немислим преди интернет ерата. 

Най-общо може да се каже, че стратегията на Netflix е по-нещо-за-

всеки, предлагайки широк спектър от програми – от стенд-ъп комедия до 

научна фантастика, романтични комедии, документалистика, криминална 

драма и много други. Всичко, което се харесва на различните „общности по 

вкус” – големи групи потребители, които гравитират около сходни шоута. 

Тези общности на база вкус всъщност влияят върху препоръчаните от 

платформата заглавия, които потребителят вижда, когато влезе в профила 

си. Алгоритъмът на платформата промотира онези заглавия, които други 

потребители от същата общност са харесали и така тези избори стават по-

видими за следващия потребител. Разбира се, неговите лични харесвания и 

избори също дават влияние. Или каквото гледаш, гледа теб. 

 

Социални мрежи и идентичност 

При социалните мрежи, като в определението попадат и апликациите 

за запознанства тип Tinder (Александрова, 2019), потребителите са 

окуражавани да конструират себе си или поне частично, идентифицирайки 

се с популярната култура чрез общите категории за интереси (Baym, 2015). 

Този начин на автокатегоризация е типичен и за сайтовете за запознанства 

(Fiore & Donath, 2005). Залага се на предположението, че хора, които 

споделят сходни вкусове, по-скоро ще си съвпаднат, ще бъдат съвместими 

на междуличностно ниво, което, от своя страна, се схваща като по-добра 

перспектива за създаване на отношения. Заявявайки определени интереси и 

вкус, можеш както да кажеш какъв си, така и какъв не си. Можеш да 

демонстрираш индивидуалност разграничавайки се от другите (Baym, 2015). 

И, следвайки Гофман, Байм допълва, че поведението, начинът, по който се 

държим онлайн, може да носи повече информация, отколкото съдържанието 

на съобщенията ни. 
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Социология на киното 

Киното като социална институция, представяща културна продукция, 

както и възприемането ѝ, е част от работата на много известни социолози на 

културата. В тази линия, френски социолози като Пиер Франкастел обръщат 

внимание на феномена „спектакуларна социализация“, както и вкуса, 

кинематичните вкусове. Най-общо, когато гледаме филм, заявяваме своя 

вкус. Вкусът рефлектира нашата принадлежност към социална група, 

социална класа. Вероятно Бурдийо е най-известният френски социолог, 

който има интерес към културното участие и социалната структура. Той 

изковава термина „лесносмилаемо изкуство“ през 1965 г., който ще бележи 

знаково киноиндустрията и интелектуалното ѝ осмисляне във Франция в 

годините след това (Leveratto, 2014). Интересни текстове, които могат да 

влязат в дискурса, има, разбира се, и Едгар Морен, за когото киното е 

универсален език. В известното си есе „Киното и въобразеният човек“, 

публикувано за първи път през 1956 г., той отбелязва, че хората преживяват 

киното в състояние на нещо като удвоено съзнание, защото при него 

„илюзията за действителност е неразделима от осъзнаването, че реалността е 

илюзия“ (Morin, 2005). 

 

Шоута за запознанства 

За необвързаните те са или платформа за откриване на потенциален 

партньор, или бърза лента за скоростна популярност. За феновете, за 

масовия зрител – тема за клюки, обсъждания, зрелищен пир, в който някой 

друг е разголен, на показ и всеки има право да го осъди, да го коментира. За 

културните елити – повод за подигравки, вероятно.  

Неминуемо тук се намесва и темата за илюзорната интимност. При 

четенето, единствените мисли на героя, които остават скрити за читателя, са 

онези, които авторът реши да премълчи. Тоест, читателят успява да изгради 

неестествена, сериозна емоционална и психологическа близост с образа – 

каквито рядко човек успява да създаде дори с най-близките си. 
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Подобно обещание за споделена интимност сякаш идва и от риалити 

шоутата. И то в силно медиатизирана среда. Ще се опитам да поразсъждавам 

над въпроси като показва ли ни тази нова медийна комуникация как 

наистина изглежда светът? Или пък създава нова абсолютната реалност, в 

която живеем, изтръгнати от нашия собствен всекидневен опит. 

Телевизията се отнася към запознанствата като към игра поне от 1979 

г. насам, когато в САЩ стартира шоуто The Dating Game. Най-общо, през 

ХХ век шоутата от този тип са и телевизионни игри. И в тях най-често 

преследването на любовта е представено като „всеобщо, лекомислено и 

блажено прямо“ занимание (Kornhabber, 2019). С бума на риалити 

телевизията играта се превръща в по-голямо зрелище, което се случва 

наистина, пред очите ни, сега, с истински хора, а не с професионални 

актьори. В този случай зрителят неминуемо се превръща във воайор, който 

не може да не се ангажира с коментар към тази оголена нова реалност. 

Изследвайки риалити програми, Ягодзински достига до заключението, че 

„ние, като зрители, преценяваме и съдим участниците в тях като начин да 

освободим натрупан гняв и омраза към смятаните за извършители на зло в 

обществото... за да можем ние, тяхната публика и морални съдии, да 

отречем и завоалираме същите тези тенденции в себе си... докато 

дистанцията между нас и тях е запазена“ (Jagodzinski, 2003: 325). 

Друг изследовател пък стъпва на концепцията на Фуко (1977) за 

изповедта и наблюдението като начини да се регулират човешко поведение, 

когато анализира риалити програми като „Биг Брадър”, „Островът на 

изкушението“ и други, но заключението на Пекора е, че в случая с риалити 

телевизията фукоянското разбиране за наблюдението като контрол над 

нечие поведение и действия, тук е неприложимо. А по-скоро предлага да се 

мисли като „популистки път към самоутвърждаване и готов източник на 

прозрение за настоящите норми на групово поведение“ (Pecora, 2002, стр. 

348). 
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В ерата на стрийминг платформите като Netflix и апликации за 

запознанства като Tinder, любовта продължава да е игра, но може би вече 

по-скоростна, по-сюрреалистична и пристрастяваща. 

От изобилието на програми за запознанства, които предлага Netflix, 

избрах да представя тук три от най-новите и изключително популярни 

шоута, заради актуалния разрез, който можем да направим на ситуацията 

през тях и заради културното влияние, което имат в настоящия момент. Като 

част от проучването включва и наблюдения върху социалните мрежи на тези 

програми, всички с многомилионни последователи във Facebook и Instagram. 

Dating Around се излъчва премиерно на 14 февруари, 2019 г. и е 

американско дейтинг риалити на Netflix, с кратки епизоди по половин час. 

За разлика от останалите две програми, за които малко по-късно ще стане 

дума, тук липсва и най-малката следа от зрелищен декор, екзотични или 

приключенски подправки. Участниците не са поставени в извънредна 

среда, напротив. Усещането е за преживявания от живия живот, уж без 

всякакво телевизионно лустро. Но и това в даден момент може да се усети 

като фалш, като режисирано. Лайфстайлът, който най-общо представя, е 

инклузивен към различни раси, сексуална ориентация, възраст. Първи 

сезон е сниман в Ню Йорк, а втори сезон – в Луизиана. 

Всичко, което се случва, са всъщност множество първи срещи. Всеки 

епизод проследява как един участник се впуска в пет срещи с непознати, 

след което може да избере с кого да излезе на втора среща. Срещите често 

се случват на едно и също място, в един и същи ресторант, участникът е 

дори с едни и същи дрехи, понякога задава едни и същи въпроси или 

изпробва отново в разговора свои шеги, които вече сме чули. Тоест, 

използва едни и същи тактики. Внушението е за най-обикновени срещи, в 

които хората вечерят заедно и се опитват да се опознаят. Монтажно 

срещите дори сякаш се случват по едно и също време, монтирани са 

синхронно. Като вероятно този избор не е случаен, а е коментар на 

повтаряемостта в съвременния свят на апликациите за запознанства и 

честото излизане на първи срещи. Подобно на Tinder, който може би 
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неслучайно става супер популярно приложение първо в Ню Йорк, и тук 

участникът трябва бързо да реши дали пропуска или избира възможния 

партньор,  като при избора си отново е воден и от допускането, ако не и 

съмнението, че нещо по-добро се крие при всяка следваща възможност или 

всеки следващ swipe (от англ. - плъзгане). При Tinder, за да продължиш 

напред с прегледа на възможни партньори, трябва бързо да решиш дали 

отхвърляш или приемаш дадено предложение, като плъзнеш „отговора“ си 

вляво или вдясно на екрана. И това семпло движение се е превърнало в 

нарицателно за любовно ловуване в наши дни. От малкия екран разбираме, 

че постепенно тази динамика се е нормализирала и е част от живота ни. За 

зрителя преживяването е сходно и той също е част от този бърз преглед на 

опции на потенциални партньори и омагьосващата повторяемост на 

случката. 

Какво се случва след втората среща остава скрито за зрителя. Тоест, 

фокусът наистина е върху запознанството, както и върху светкавичния 

избор, който неминуемо следва, а развитието и финалът на „приказката“ 

остават отворени, нерелевантни.  

Според журналиста от „Ню Йоркър“ Трой Патерсън, поредицата е 

„безсрамно вкусна“ за гледане и заради това, че изследва човешката 

природа, давайки на зрителя „възможността едновременно да се удивлява 

на маските, които си слагаме и да види защо и как те се пропукват“ 

(Patterson, 2019). 

Love is blind се излъчва премиерно на 13 февруари, 2020 г. В него 

Netflix са извели на напълно ново ниво идеята за бързо обвързване. Имаме 

програма, в която мъже и жени се влюбват и сгодяват, преди дори да са се 

срещнали. Изключително популярно шоу в момента. В социалните мрежи 

феновете по-скоро насърчават двойките да се събират, а не ги засипват с 

традиционните злостни коментари. Самоочевидно, шоуто търси отговор на 

сякаш извечния въпрос: Сляпа ли е наистина любовта? 

За да научим отговора, сме поканени по следите на 30 жени и мъже в 

търсене на любовта. В продължение на 10 дни те са изправени пред нещо 
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като светкавично отсяване на евентуални партньори, като се срещат и 

изучават помежду си, имат право да си говорят, но без фактически да се 

виждат един друг. Физическото, разсейките на външния свят на този етап 

са отказани.  

След като вземат своите решения, мъжете могат да предложат 

директно брак на своята избраница. И чак след предложението, двойката 

може да се събере, тоест да се види за първи път очи в очи, а за награда – 

радостно да отпразнува с останалите събрани двойки нещо като споделена 

медена почивка на изкусителен плаж в слънчево Мексико. А след това ги 

връщат обратно в нормалния свят, където предстои изпитанието дали 

бързо създадената емоционална връзка в ексклузивна среда ще се превърне 

и в работеща, извън декора на мечтанието и в рутината на деня. В града 

двойките отново са настанени заедно, този път в жилищен комплекс, 

където имат право да си ходят на гости, да опознават по-добре и 

останалите новосъздадени семейства в експеримента. Следва и сватбен 

ден, на който, разбира се, всеки е свободен да се откаже от първоначалния 

си избор пред олтара. 

Лайфстайлът, който виждаме тук не е съвсем ясен. От една страна, 

едновременно сме свидетели на крехки, емоционални преживявания. 

Тоест, внушава ни се, че не бива съвсем цинично да подценяваме 

сбъдването на приказката. От друга страна, пред очите ни имаме красиви 

хора в съвършени плажни тела, имащи ясната представа в какво участват и 

до каква популярност и звездност ще ги отведе шоуто.  

Too Hot To Handle се излъчва премиерно през април тази година. В 

това шоу декорът е райски, изумителни плажове приютяват великолепно 

изглеждащи необвързани жени и мъже, търсещи любовта. А уловката е, че 

ако искат да спечелят голямата награда, трябва да се откажат от плътските 

удоволствия за един месец, докато трае играта. Участниците бързо са 

привлечени един от друг, но всяко нарушение на основното правило се 

наказва строго. Забранени са дори целувки, докосвания, като за всяко 

прегрешение, по-малко или голямо, има различни наказателни акции. 
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Тоест, шоуто тематизира по някакъв странен пророчески начин темата на 

2020 г. – физическата дистанция. Но, разбира се, забавлението за зрителя 

идва истински тогава, когато участниците нарушат правилата. А големият 

въпрос, който поставя заглавието, както самият глас зад кадър казва в него, 

е „в свят без секс, ще успеят ли да установят по-дълбоки и по-значими, 

смислени връзки?“. 

 

Заключение 

В обобщение, и трите шоута отразяват начина, по който все повече 

свикваме да се отнасяме към запознанствата в дигиталната ера. Във времена 

на Tinder, Netflix и повсеместен интернет, без който всичко това е 

немислимо, изглежда запознанствата и откриването на подходящ партньор 

се превръщат все повече в скоростна игра и форма на забавление, която 

изисква светкавично бързи преценки и решения. Любовта избира най-

краткия път, с други думи. За медиите този модел вероятно е удобна 

конструкция, защото е зрелищен и пристрастяващ. 

Love Is Blind поставя в центъра въпроса дали наистина е възможно да 

се влюбиш, когато физическият контакт е изключен. В съвременния свят все 

повече общуваме онлайн, но очевидно все още не сме сигурни дали можем 

наистина да се доверим на представите си за другия, изградени без 

физическото. Too Hot To Handle е точно обратното и слага под въпрос онова, 

в което апликации като Tinder са силни – краткосрочните „забивки“. И 

сякаш задава някакъв обратен морален код, в който на физическото му е 

отказано да бъде водещо. A в Dating Around много очевидно е коментирана 

театралността на излизането на срещи и рутината на опознаването и 

влюбването.  

Като допълнителен прочит, можем да кажем, че зад тези програми и 

представите, които оформят, прозират и политически нагласи. В единия 

случай, това са прогресивните идеи, които по отношение на любовта са 

инклузивни, отворени. На обратния полюс са консервативните схващания, 

които прокламират традиционни ценности като брака и съхраняването на 
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семейния идеал. Тоест, любовният фронт се ползва и за провеждане на 

политики. 

С развитието на риалити програмите сякаш неусетно е станал 

приемлив и фактът, че участниците в тях са поставени във вече готови 

сюжети. Те са истински хора, а не професионални актьори, но са 

режисирани, и заключенията, които правим като зрители, работят така, 

както и в киното – в режим на фикция. Става въпрос за една преувеличена 

реалност, през която могат да се наблюдават и различни романтични идеали. 

От своя страна, самият Nеtflix, който продуцира и разпространява всички 

тези нови представи, e сам по себе си идеал за лайфстайл. В популярния 

мийм Netflix & Chill, често използван вместо отговор на „Какво правиш? 

Искаш ли да се видим?“, сякаш се съдържа определението за приятен живот 

в модерния свят – с минимални емоционални инвестиции, директно от 

дивана вкъщи, да можеш да се насладиш на чуждата драма и да се чувстваш 

спокоен. Това ли е новата желана реалност? Да имаш достъп до хиляди 

други реалности? Предстои да видим. 
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РАЗКЛАТЕНИТЕ СТЪЛБОВЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА – 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ МЕДИИ В ЮГОИЗТОЧНА 

ЕВРОПА 

Ралица Ковачева 

 

THE SHAKY PILLARS OF DEMOCRACY – PUBLIC 

SERVICE MEDIA IN SOUTH EAST EUROPE 

Ralitsa Kovacheva 

 

Резюме: Рецензия на сборника „Стълб на демокрацията върху несигурна 

основа. Обществените медии в Югоизточна Европа“, издание на 

Медийната програма за Югоизточна Европа на фондация „Конрад 

Аденауер“. Книгата прави преглед на състоянието на обществените 

медии в 10-те страни, в които програмата работи (Албания, Босна и 

Херцеговина, България, Косово, Молдова, Румъния, Северна 

Македония, Сърбия, Хърватия и Черна Гора) плюс Германия.  

Ключови думи: обществени медии, Югоизточна Европа, демокрация 

 

Abstract: A review of the book " A Pillar of Democracy on Shaky Ground. 

Public Service Media in South East Europe”, published by Konrad-Adenauer-

Stiftung Media Programme South East Europe. The book gives an overview 

of public service media in the ten countries covered by the Media Programme 

of the Konrad-Adenauer-Stiftung (Albania, Bosnia and Herzegovina, 

Bulgaria, Kosovo, Moldova, Romania, North Macedonia, Serbia, Croatia and 

Montenegro) plus Germany. 

Keywords: Public Service Media, South East Europe, Democracy 

 

Обществата в Югоизточна Европа не припознават 

обществените медии като свои, а по-скоро ги приемат като 

държавни. Това е натрапващият се извод от сборника „Стълб на 

демокрацията върху несигурна основа. Обществените медии в 

Югоизточна Европа“, издание на Медийната програма за 

Югоизточна Европа на фондация „Конрад Аденауер“. Сборникът 

прави преглед на състоянието на обществените медии в 10-те страни, 

в които програмата работи (Албания, Босна и Херцеговина, 

България, Косово, Молдова, Румъния, Северна Македония, Сърбия, 
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Хърватия и Черна Гора), добавяйки и Германия като своеобразна 

референтна точка.  

Анализите по държави са дело на местни изследователи, които 

добре познават историята и актуалните проблеми на обществените 

медии в своите страни. Реализирани са по сходна структура 

(историята на обществените медии, правната рамка, моделът на 

финансиране, организационните структури, дигитализацията, 

препоръки), което дава възможност на читателя бързо и лесно да 

прави съпоставки и сравнения. Несъмнено ценен принос е 

социологическото проучване, проведено по поръчка на фондация 

„Конрад Аденауер“ през май-юли 2019 г., което представя 

отношението на аудиторията към обществените радио и 

телевизионни оператори както в Югоизточна Европа като цяло, така 

и по държави.  

Обществените медии в региона са изправени пред сходни 

предизвикателства, предвид общия политически контекст и 

споделеното минало – всичките десет държави са бивши 

социалистически държави (или наследници на такива, какъвто е 

случаят на държавите, създадени след разпадането на бивша 

Югославия), а една (Молдова) е бивша съветска република. На този 

фон съвсем логично пред всички стои въпросът за отношенията на 

обществените медии с държавата, както по линия на финансирането, 

така и що се отнася до осигуряването на независимостта от 

политическо влияние. В същото време се разкриват важни нюанси в 

проблемите и подходите, което не позволява да се правят прибързани 

и повърхностни обобщения за региона като цяло. 

Социологическото проучване показва, че публиката оценява 

обществените медии като важни за демокрацията в своята страна – 

така мислят над 68% от респондентите в региона, като процентът е 
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значително по-висок в държавите, членуващи в ЕС (Fabijanić, Sittig, 

2019: 20). В същото време средно 64,2% смятат, че обществените 

медии са политически зависими. На това мнение са 83% от 

гражданите на Хърватия (83%) и Босна и Херцеговина (88%) 

(Fabijanić, Sittig, 2019: 21). За разлика от Западна Европа, където 

доверието в обществените медии е традиционно високо (Matsa, 

2018), в Югоизточна Европа картината е различна – едва около една 

трета от гражданите имат високо доверие в обществените медии и 

вярват повече (макар и не много повече) на частните медии. Средно 

половината от населението използва обществените медии 

ежедневно, като този процент е значително по-висок в България 

(71%), Хърватия (69%) и Сърбия (64%). Любопитно е, че в Северна 

Македония и Албания публиката предпочита частните медии - по-

малко от половината от гражданите ползват услугите на 

обществените медии при това сравнително рядко (Fabijanić, Sittig, 

2019: 22-23). 

На фона на горе казаното, не е трудно да си обясним защо 

публиката предпочита обществените медии да се финансират с 

реклами или да се приложи хибриден модел, но не и изцяло да се 

разчита на данъчни субсидии и лицензионни такси  – хората не искат 

да плащат за нещо, което не използват или от което не са доволни 

(Fabijanić, Sittig, 2019: 24). Тук следва да се отбележи знаковото 

изключение на Молдова, където високото доверие и честата 

употреба на обществените медии (въпреки преобладаващото мнение, 

че не са политически независими) сякаш обясняват готовността за 

финансирането им от данъкоплатците (Fabijanić, Sittig, 2019: 146).  

Как изглежда България на този фон? Автор на главата 

„Обществените медии в България: липса на устойчивост“ е Орлин 

Спасов. Той отбелязва, че на фона на агресивната комерсиализация, 
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влошеното качество на медийното съдържание и вълната от 

„фалшиви новини“ и реч на омразата, „двете обществени медии БНТ 

и БНР изпъкват като оазис за по-балансиран дискурс и теми, които 

другите медии традиционно избягват“ (Fabijanić, Sittig, 2019: 77-78). В 

същото време обаче независимостта на обществените оператори 

остава сериозен проблем, който в последните години предизвика 

силни обществени критики, особено по отношение на БНТ (Fabijanić, 

Sittig, 2019: 82).  

Недостатъчното финансиране не позволява на обществените 

медии да изпълняват функциите си и същевременно ги тласка към 

по-голяма комерсиалиализация на програмите, което ги прави 

уязвими по отношение на частни интереси. „БНТ и БНР са 

разкъсвани между възможността да играят ролята на маяк за 

професионалната журналистика и опасността да паднат в капана на 

неправомерно влияние, което ги тласка към сляпо подчинение“ 

(Fabijanić, Sittig, 2019: 84). 

Според данните от социологическото проучване 81% от 

българите смятат, че обществените медии са важни за демокрацията 

в страната. В същото време обаче близо 70% не възприемат 

обществените медии като политически независими. Над 70% от 

хората декларират, че използват услугите на обществените медии 

всеки ден и в това отношение България се нарежда сред страните в 

региона, в които обществените медии имат най-голяма аудитория. 

Това е любопитен извод от социологическото проучване, в 

противоречие с пийпълметричните данни, които отреждат доста 

скромен дял на БНТ спрямо частните медии (при БНР ситуацията е 

различна, там данните показват значително по-висока слушаемост 

като програма „Хоризонт“ се нарежда на второ място в бъларския 

ефир) (Fabijanić, Sittig, 2019: 77).  
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Доверието в обществените медии обаче е по-ниско, отколкото 

в частните медии. 77% от хората заявяват, че имат малко или никакво 

доверие в обществената телевизия и 68% - в общественото радио. 

Тези резултати обясняват и нежеланието на хората да плащат за 

обществените медии под формата на данъци и такси – 70% смятат, 

че обществените медии трябва да се финансират от реклами или чрез 

някакъв хибриден модел (Fabijanić, Sittig, 2019: 87-91). 
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модела за безплатно използване в онлайн режим на научни публикации, т.нар. 

Златен път. Списанието е некомерсиално и следва инициативата “Отворен 

достъп” (Open Access Initiative) – свободен, открит достъп до научна 

информация чрез електронни публикации, достъпни в мрежовото 

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. Примерно цитиране: 

www.dbc 
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