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DIVERSITY IN THE TV PROGRAMS OF THE PUBLIC 

TELEVISIONS IN THE WESTERN BALKAN COUNTRIES 

Desislava Sotirova 

Резюме: Дуалната телевизионна система в шестте страни от Западните 

Балкани поставя предизвикателства, но и създава възможности за 

увеличаване на разнообразието в телевизионната програма. В текста се цели 

да се отговори на въпроса има ли разнообразие на телевизионното 

съдържание, предоставено от обществените телевизионни оператори за 

аудиториите в държавите от Западните Балкани. Обществената им мисия ги 

задължава да осигуряват достъп до предавания на различни теми, за всички 

целеви аудитории, включително етнически малцинства и хора с увреждания.  

Ключови думи: обществени телевизии, обществена мисия, Западни 

Балкани, дуална телевизионна система, телевизионна програма 

 

Abstract: The dual broadcasting system in the six Western Balkan countries puts 

challenges but also creates opportunities to increase the diversity of the TV 

program. The paper aims to answer the question whether there is a variety of 

television content provided by the public broadcasters to the audiences in the 

Western Balkans. Their public mission obliges them to provide access to programs 

on diverse topics for all target audiences, including ethnic minorities and people 

with disabilities.  

Keywords: public televisions, public service mission, Western Balkans, dual 

broadcasting system, TV program 

 

 

Дигиталните технологии трансформират начина, по който хората 

консумират телевизионно съдържание. Тенденцията на фрагментация на 

аудиторията в световен мащаб (Божилова, 2016: 52) води до предлагане 

на разнообразни аудиовизуални услуги, достъпни на множество 

платформи и устройства. Това увеличава конкуренцията на пазара и 
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поставя в неизгодна позиция тези аудиовизуални оператори, които не са 

инвестирали (навреме) в прилагането на новите технологии. Желанието 

на зрителите за по-голям избор и контрол върху медийното съдържание 

поставя въпроса за готовността на обществените телевизии да отговорят 

на нуждите и предпочитанията на аудиторията.  

В доклад на босненския център за социално проучване Аналитика 

се споделя заключението на Европейския съюз за радио и телевизия 

(ЕСРТ) за ролите на телевизионните оператори в условията на дуална 

телевизионна среда. Според ЕСРТ търговските медии все повече 

предоставят индивидуално съдържание за нишова аудитория, докато 

обществените медии продължават да се припознават като универсални 

„медии за всеки“, които се отличават с това, че са достъпни до всички 

граждани (Ahmetašević; Hadžiristić, 2017:10).   

В региона на Западните Балкани1 е все още актуална темата за 

помирението между различните етнически групи в самите държави, 

както и между отделните страни. Войните в бивша Югославия са 

страховити военни конфликти от края на XX век, запомнени с актове на 

етнически прочиствания. Според доклад на Консултативната група по 

политика за Балканите в Европа (BiEPAG) (Djolai, M.; Nechev. Z, 2018: 

6-7) единият от четирите проблема2 в региона е въпросът, свързан с 

националните малцинства3. „Невидимата война на паметниците на 

 
1Терминът „Западни Балкани“ има географско, но и политическо значение. Той е изкуствено създаден след 

войните в бивша Югославия и разширяването на Европейския съюз към Централна и Източна Европа, за да се 

даде „нарицателно“ на тези страни от Балканския полуостров, които все още не са членки на Съюза. Към 2021 

г. това са: Република Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Република Северна Македония, Сърбия и Черна 

гора. 
2Останалите са: гранични спорове; политически спорове и проблеми, възникнали вследствие на разпадането 

на бивша Социалистическа федеративна република Югославия/СФРЮ (изчезнали лица, военни престъпления, 

завръщане на бежанци).  
3В сайта на Съвета на Европа се посочва, че „Рамковата конвенция за защита на националните малцинства на 

Съвета на Европа не съдържа определение за „национално малцинство“, тъй като няма общо определение, 

съгласувано с всички държави членки на Съвета на Европа. Следователно всяка страна по Рамковата 
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бойци от войните, приемани за герои, на жертви и предполагаеми военни 

престъпници засилват споровете, които първоначално са довели до 

конфликтите. Новите скулптурни произведения, разпространени в 

региона след войните през XX в., стават обект на ожесточени спорове 

между етническите общности в самите държави и между 

националностите“ (Сотирова, 2020: 180). В такива мултикултурни 

общества ролята на обществената телевизия да обединява и да възпитава 

в толерантност към различни вероизповедания и етнически произход 

придобива изключителна важност. 

Предвид близкото историческо минало на региона на Западните 

Балкани и наличието на етнически малцинства е съвсем уместен 

въпросът дали в действителност обществените телевизии в шестте 

държави предлагат съдържание за всеки4? За да отговорим на този 

въпрос, тук анализирам телевизионните предавания и елементи от 

програмите, като се взимат предвид техните жанрово-тематични 

характеристики. Обръщам внимание на телевизионното съдържание на 

малцинствен език, включително новинарски емисии. За целите на 

статията са използвани програмните схеми на телевизиите и анонсите на 

предаванията, а там, където е възможно, са преглеждани и отделни 

епизоди на предавания и сериали5.  

 
конвенция има свобода в преценката кои групи ще бъдат обхванати от Конвенцията на нейната територия.“ 

Все пак словосъчетанието се използва най-общо за малцинство от граждани на държава, които имат 

определени характеристики, различни от тези на мнозинството (например етнически, езикови, религиозни или 

свързани с традиции). Още информация на: Council of Europe.  
4Направен е съдържателен жанрово-тематичен анализ на актуалните телевизионни програми в седемдневен 

период 25 – 31 октомври 2021 г., който представлява моментна снимка на съдържанието, достигащо до 

зрителите. Анализът няма претенция за всеобхватност за цялата 2021 г. Включени са само телевизионните 

програми на първите канали на обществените телевизии в държавите от Западните Балкани заради 

политематичните им профили.  
5За възможно по-обстоен и точен анализ е направен обзор на наличните официални страници на предаванията 

в социалните мрежи (Фейсбук и Инстаграм), както и каналите на обществените телевизии в Ютюб. 
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За по-доброто разбиране на използваната терминология в 

настоящата статия се спираме на конкретни определения. Под 

„телевизионна програма“ се има предвид едно от определенията на 

Теодора Петрова: „Формата, под която са композирани и организирани 

за излъчване отделните предавания на дадена телевизионна станция“ 

(Петрова, 2002: 13). Употребата на „програмна схема“ се използва в 

смисъла на „графичен образ на програмата“ (По: Петрова, 2002: 96). 

Предварително се добавя уточнението, че програмата в делничните дни 

се различава от програмата в почивните дни.  

 

Oбществената телевизия в Република Албания/RTSH6  

Според петия доклад на Съвета на Европа, публикуван през 2021 

г., в Албания се увеличава телевизионното съдържание на различните 

езици на етническите малцинства (български, гръцки, ромски, 

македонски, сръбски и черногорски). От 2016 г. Албанската обществена 

телевизия предлага разнообразие от предавания на малцинствени езици, 

включително новини, информационни, музикални и културни 

предавания. Те се излъчват  по втория канал на обществената телевизия 

– RTSH 2, както и по радио Тирана. Затова в програмата на RTSH 1 не са 

включени предавания за етническите малцинства или новини на 

малцинствен език. 

Програмата на RTSH 1 е 24-часова (Programi ditor). В делничните 

дни започва със сутрешния блок от 7:00 часа и се запълва предимно със 

сериали и игрални филми (американски ситкоми „Малкълм, „Офисът“, 

китайски сериал „Стая на радостта“, мексикански сериал „Път на 

влюбените“, албански комедиен сериал „Нина“). Останалата част от 

 
6В текста се запазват официалните наименования на каналите. 
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програмата, незапълнена от художествени произведения, се заема от 

делничните информационно-развлекателни предавания, ориентирани 

към женската аудитория („Модерно време“ предиобед и „Ден след ден“ 

следобед). Документалистиката е важна част от програмната схема на 

RTSH 1, като обикновено е включена в прайм тайма след централната 

емисия новини.  

Правят впечатление честите повторения на епизоди на предавания 

и на сериали в програмната схема7. Случва се излъчени епизоди на 

предавания през седмицата да се преповтарят през почивните дни. 

Например публицистичното предаване „Публично“ се излъчва във 

вторник и петък от 21:00 часа, но има повторение в сряда от 13:20 ч. и в 

събота от 13:45 ч., както и ежеседмичното „Автор“ (всяка сряда от 17:55 

ч., с повторение в събота от 11:25 ч.). Изключение не прави и 

предаването за здраве „Тяло и здраве“, което се излъчва в петък 

следобед, а в събота в 12:00 ч. зрителите гледат повторение. 

Планирането на предаването „Град на легенди“ е на обратния принцип. 

Новите епизоди се излъчват в неделя от 18:00 часа, а повторенията са във 

вторник в същия часови диапазон.  

Телевизионната програма през почивните дни очаквано е с голямо 

жанрово-тематично разнообразие. Излъчват се детски анимационни 

филми рано сутрин (вместо сутрешен блок, както е по БНТ 1), 

американски ситкоми („Малкълм“, „Офисът“), сериали („Новият папа“, 

продукция на HBO, и сериалът „Нина“). В сравнение с делничната 

програма публицистичните дискусионни предавания през почивните 

дни са по-силно застъпени („Автор“, „Публично“ – повторение, „Гласът 

на народа“), предаване за селското стопанство „Зелено пространство“, 

 
7Освен през деня повторения на някои от епизодите на предаванията и на сериалите се предават и през нощта. 



Медийният поток: програма, поредица, 

сериал 

Десислава Сотирова. Разнообразие в 

телевизионните програми на обществените 

телевизии в държавите от Западните Балкани, с. 

84-105 

 

 
 

Медиалог/ Medialog, бр. 10/2021  

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 
 

89 

образователно предаване с юношеска и младежка целева аудитория 

(Auditor Arsimi8), предаване за музика („Град на легенди“), епизоди от 

документални поредици за известни албански личности от обществения 

живот на страната, предаване за здраве („Тяло и здраве“ – повторение), 

игрални филми.  

Може да се изведе заключението, че в делничните дни RTSH 1 

набляга на програма с предимно информационно-развлекателна 

функция, докато в почивните дни зрителите могат да гледат широк набор 

от тематични предавания с информационна, образователна и 

развлекателна функция.  

 

Oбществената телевизия в Босна и Херцеговина/БХТ  

В Босна и Херцеговина телевизионната система на обществените 

оператори е със специфична и многосъставна структура. Тя е резултат 

от усилията да се запази мултикултурният характер на държавата и да 

отговори на потребностите на различните етнически групи в двете 

административни единици на Босна и Херцеговина – Република Сръбска 

и Федерация Босна и Херцеговина. Сложното държавно устройство 

неминуемо се отразява и върху структурата на обществената медия. В 

страната съществуват три радио- и телевизионни операторa: един общ за 

цяла Босна и Херцеговина и по един за всяка административна единица. 

В настоящата статия се анализира само телевизионната програма на 

обществената телевизия в Босна и Херцеговина. Тя е задължена да 

излъчва съдържание и на трите официални езика в страната: босненски 

(известен и като бошняшки), хърватски и сръбски.  

 
8Образование за аудиторията, буквален превод. 
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Телевизионната програма на БХТ 1 (Преглед програма. ТВ 

Програм.) както през седмицата, така и през почивните дни се 

характеризира с наситеност – предлагат се кратки, но многообразни 

телевизионни предавания и форми. Програмата не е с 24-часова 

продължителност. Започва в 7:00 ч., като всеки ден приключва в 

различно време между 1 и 3 часа след полунощ. С началото на 

програмата започват кратки новини и нови епизоди или повторения на 

5-минутни рубрики („Нови медии: Без коментар“, „Тенденция – 

Шоубизнес“, „Зърна от миналото“), като следва сутрешният блок („Утро 

за всички“). Сутрешен блок се излъчва и в събота и неделя, но от 8:00 

часа с едночасова продължителност. 

Като цяло програмата както през делничните, така и през 

почивните дни се откроява с многото на брой предавания и телевизионни 

форми. Наситената откъм съдържание програмна схема предлага богат 

набор от различни в жанрово и тематично отношение предавания, което 

говори и за голямото разнообразие в програмата на БХТ 1.  

Детските анимационни филми са важна част от програмата на БХТ 

1, като се излъчват през цялата седмица, включително през почивните 

дни, след „Утро за всички“. За детско-юношеската аудитория се 

предлагат и предавания за игри и състезания за младежи („Младежки 

спортни игри“), както и образователни предавания („Смяна“, „Езикови 

дилеми“). 

Сред развлекателните предавания с широк набор от теми за 

култура, музика, изкуство, пътувания, лайфстайл са „Inbox“ (понеделник 

и сряда от 22:30 ч.) и вечерното шоу „Най-накрая петък!“, водено от 

известната телевизионна водеща Мая Миралем (петък от 20:00 часа). По-

тясно тематично ориентираните са „Арт депо“ (за култура, в събота в 

22:00 ч. и с повторение в сряда), „Агро-екология“ (за екология, в събота 
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следобед), „Гастро кът“ (кулинарно предаване за традиционни ястия в 

Босна и Херцеговина, в събота с повторение във вторник на обяд), 

„Пътища на здравето“ (в неделя от 18:25 ч.). Излъчват се и предавания 

за пътешествия в чужбина или в страната („Чек-ин“, в петък от 23:00 ч.), 

както и пътеписи от света (например от Италия и столицата на 

Китайската народна република Пекин). Съществува и предаване, 

посветено на новини от автомобилната индустрия – „Намали скоростта“ 

(в неделя следобед), в което се дават съвети за поддръжка на автомобили, 

съобщават се новини в тази сфера и се разказват истории за босненски 

автомобилни състезания. В сферата на науката, технологиите и 

иновациите е „Ново приключение“ (неделя, 18:00 ч.).  

По съвременните телевизионни програми дори на обществените 

телевизии сравнително рядко се представя юридическа тематика. По 

БХТ 1 обаче има предаване, в което се обясняват правата на 

потребителите – „Потребителски начин“ (в събота следобед).  

Обръща се голямо внимание на музикалните предавания, които се 

различават значително едно от друго. Например в предаването „Дъ 

Корнър“ се представят известни хитове от страната и чужбина в разговор 

с гост в студиото. По време на „Тамбури и ти“ зрителите гледат и слушат 

изпълнения на кавъри на добре познати народни песни на тамбурашкия 

оркестър на БХТ. „БХТ Денс Лист“ показва 15-те най-известни световни 

песни от последната седмица, докато в седмичното „БХТ топ 15“ се 

излъчват най-новите босненски хитове. Сравнително новото за БХТ 

предаване „United we stream Balkan“9,10 представлява проект, който 

 
9Проектът е подкрепен от германския Гьоте институт в Босна и Херцеговина. 
10Според информацията в официалния сайт инициативата United we stream Balkan е създадена в отговор на 

епидемията от Covid-19 и ограничаването на достъпа до клубната култура по целия свят. Започнала като 

дарителска кампания за нощните клубове в Берлин на 18 март 2020 г., тя „прераства в глобална културна 
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популяризира регионални изпълнители и тяхната музика, набира 

средства и инвестира в бъдещето на музикалната и клубната култура с 

акцент върху създаването на фестивални традиции. 

Специфични предавания за БХТ 1 от гледна точка на целевата 

аудитория са „Мълчалива реч“ и „Идентичност“. „Мълчалива реч“ е на 

жестомимичен език, ориентирано към хората с увреждания на слуха и 

говора (излъчвано в събота по обяд), като включва преглед на най-

важните актуални теми от последната седмица. Предаването 

„Идентичност“ е посветено на въпроси за националните малцинства в 

Босна и Херцеговина (събота следобед и повторение в сряда).  

Сериалите по БХТ 1 са с различен национален произход – турският 

сериал „Листопад“, италианският „Стъпка към небето“, босненският 

криминален сериал „Балканика“ и американският трилър сериал 

„Убивайки Ийв“. Тук е важно да се отбележи, че сравнително рядко се 

излъчват игрални филми, което през делничните дни обикновено се 

случва късно вечерта след 22 часа. За сметка на това се предпочитат 

документални поредици (например „В името на народа“ – всеки ден от 

12:30 ч.). 

Публицистичните предавания са четири: делничното „БХТ 1 на 

живо“ от 16:00 часа; вечерното „Едно“ (в четвъртък от 20:00 ч., с 

повторение в петък следобед) и „Обратно броене“ (в сряда от 20:00 часа, 

с повторение в четвъртък следобед) и „Глобално“. „Глобално“ изненадва 

с фокуса към международни политически и икономически новини 

(вторник от 20 часа, повторение сряда следобед). 

 

 
платформа и съвместно контролирана инициатива за стрийминг в дигиталното пространство с глобална 

аудитория“.  Повече за инициативата на: United we stream Balkan.  
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Обществената телевизия в Косово/РТК (Skema Programore; RTK 

Live; TV Programm. RTK 1) 

РТК 1 е с 24-часова телевизионна програма, като няколко минути 

преди началото на сутрешния блок „Добро утро, Косово“ от 7:00 ч. 

прозвучава химнът на Косово в ефир. С химна се слага началото на новия 

програмен ден. Обикновено през малките часове на нощта се предават 

повторения на епизоди на предаванията от деня. 

По РТК 1 се излъчват новини на езиците на част от малцинствата: 

турски, босненски, ромски и сръбски – от 16 часа всеки делничен ден, а 

в почивните дни от 14 часа. 

Няма голямо разнообразие на сериали, но за сметка на това всички 

са с национален произход от Косово: „Бюфет на Парламента“, „Какво 

става вкъщи“ и „Моят роден град“. Публицистичните делнични 

предавания са „Актуално“ (от 9:30 ч.) и „Образ на деня“ (от 17:20 ч.). 

Косовската обществена телевизия предлага на своята аудитория и 

документални поредици: „Нашите корени“ и „Архив“.  

Действително програмата през почивните дни на РТК 1 се 

отличава с голямо разнообразие. Особено в неделя, когато са включени 

планирани: „Дебат“ – предаване за икономика (от 16:00 ч.), за историята 

на Косово „Пътуване“ (от 17:15 ч.), „Тайни в кухнята“ – кулинарно 

предаване с гости в студиото (от 18:45), спортно дискусионно предаване 

„Арена спорт“ (от 21:00 ч.). 

Развлекателните предавания, в които се обсъждат теми за 

свободното време са „Два дни“ (в събота и неделя) и младежкото 

предаване „N’za“ (във вторник от 13:15 ч., събота от 18:00 ч.). Вечерните 

предавания също са две: шоуто „Нощ с Фатмир Спахуин“ (събота от 

22:30 ч.) и „Шоуто на Койшия“ (неделя от 22 ч.). 
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Телевизионното съдържание за деца е рядкост. Ориентираното за 

детска аудитория предаване „Нашите приключения“, което 

представлява тип работилница за деца, се излъчва в събота от 9:30 ч.  

В РТК 1 се обръща голямо внимание на предаванията със социална 

тематика. Такова например е предаването „Водолази“, което се излъчва 

и в праймтайма на телевизията (петък от 21:30 ч.). Освен това 

предаването е активно рекламирано. Две предавания, засягащи темите за 

законност и справедливост, са също много популярни:  „Клетва за 

справедливост“ – предаване, в което се търсят решения на проблеми на 

гражданите в Косово, и „Пътища“ – предаване за разследвания на 

злоупотреби в страната. 

Освен собствена телевизионна продукция РТК 1 излъчва и 

програми на Би Би Си: „Дума на улицата“ и на Дойче веле „Европа на 

фокус“. Възможно е с представянето на чужди предавания да се цели 

запълване на екранно време или покриване на квоти за излъчена 

чуждестранна продукция. 

Предаванията за култура са две: за литература „Градът на книгите“ 

(понеделник, вторник, събота и неделя), „Арт тема“ – с гости артисти в 

студиото (неделя от 12:20 и понеделник от 11:15 ч.). Същестува и 

предаването „Философия“ (вторник от 22:00 часа), като името му е 

достатъчно красноречиво за характера на разглежданите теми. Обърнато 

е внимание на селското стопанство: в предаването „Агро“ (събота) и  

„Земеделски производител“ (неделя).  

 

Oбществената телевизия в Република Северна 

Македония/МРТ (МРТ Продукциjа; МРТ. ТВ Програма) 

Телевизионната програма на МРТ 1 е 24-часова и започва със 

сутрешния блок „Македонско утро“ в 6:45 ч. Постоянна рубрика в 
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програмата в делничните дни е „7 минути здраве“, която се излъчва два 

пъти на ден – от 9:45 ч. и от 19:20 ч., като предлага информация за 

полезни храни, диети, здравословен начин на живот, хомеопатия, 

лекарства и превенция на заболявания. Рубриката е включена и в 

програмната схема в почивните дни, като само още едно предаване – 

кулинарното „Турлитава“11, се излъчва от понеделник до неделя, но в 

различни часови пояси (понеделник – петък от 14:35 ч., събота от 13:20 

ч. и неделя от 12:50 ч.). Друго кулинарно предаване е „Искам да готвя“ 

(вторник и сряда от 14:25 ч.) 

В делничната програма едно и също предаване се излъчва в 

различни часови пояси. Например в понеделник и вторник 

„Джентълмен“, ориентирано към мъжката аудитория, е позиционирано 

в часовия пояс от 16:15 ч., като в сряда часът е друг – от 21:15 ч. В петък 

зрителите отново могат да гледат „Джентълмен“ следобед, но от 15:20 ч. 

Същата тенденция се забелязва и в предаването за женска аудитория 

„Просто съблазнителна“ (понеделник и вторник от 15:20 ч., сряда от 

18:30 ч.), както и „История“ (понеделник и вторник от 21:15 ч., сряда от 

15:20 ч.). Възможно е да се излъчват повторения, въпреки че такава 

информация не е упомената изрично в програмната схема.  

Предаването за екология „Изчиствам!“12 (в понеделник и вторник 

от 17:45, в сряда от 16:05 ч.) запознава зрителите с начините да 

предпазват водите от замърсяване, както и да използват земните ресурси 

 
11Традиционна македонска яхния със зеленчуци на фурна, наподобява гювеч. 
12Предаването възниква от едноименната кампания на Института за комуникационни изследвания и Алианса 

за застъпничество и лобиране, която се фокусира върху два конкретни въпроса: 

(1) управление на водните ресурси (как да се опазва водата) и (2) инспекция срещу прекомерното използване 

на природни ресурси (подземни богатства, гори, почви и води). Кампанията има за цел да повиши 

информираността на гражданите по тези въпроси, да доведе до промяна на недействащите политики за 

опазване на околната среда и да увеличи техния ефект, както и да даде възможност за по-голям диалог с 

компетентните институции в процеса на изработване на политики. Повече на: Разбистри сè!  
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с мисъл за устойчивото развитие на планетата. Седмични предавания са 

„Витраж“ – за литература, култура, изкуство, архитектура (петък от 

17:45 ч.), и „Седмично предаване“, в което се говори за теми като 

здравословен начин на живот, хобита, творчество (четвъртък от 15:25 ч.). 

Не липсват и музикално-развлекателни предавания: „Натисни плей“, в 

което се представят македонски изпълнители, „Музиката: моят живот“ и 

„Македонски джубокс“ – с жива народна музика.   

„Бумеранг“ (сряда и събота от 12:30 ч.) е специфично жанрово-

тематично предаване, което е посветено на професията на 

преподавателя, видяна през неговите истории от работната среда. 

Героите в предаването са преподаватели от държавните и частните 

училища, от танцови и музикални школи, от академии по изкуство и 

актьорско майсторство. 

„Петият ангел“ е предаване за деца с увреждания, като разглежда 

темите за интеграцията им в образователната система, за начините за 

развитие на техните таланти и общуването с деца на тяхната възраст 

(вторник от 13:35 ч.).  

„Научен спектър“ представя теми от сферата на науката, 

технологиите и иновациите (понеделник, вторник, четвъртък и петък от 

11:50 ч.). 

Сериалите по МРТ 1 не се отличават с голямо разнообразие. 

Излъчват се американската сапунена опера „Момичетата Гилмор“ от 

2000 г. и македонският комедиен сериал „Заспах“. Видимо ограниченото 

предлагане на сериали и игрални филми е компенсирано с множество 

документални поредици („Македония от въздуха“, „Откриване на 

Китай“, „Музикална индустрия“, „Експедиция със Стив Бекшал“, 

„Некрополите на Мали дол“).  
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За детската аудитория е предвидено голямо разнообразие от 

детски анимационни филми както през делничните, така и през 

почивните дни („Лалалупси“, „Имало едно време“, „Светът на Биби“, 

„Супер Гроувър“, „Рецепти за бисквитки“), както и детски сериали 

„Дайте музика“13, „Македонски народни истории“.  

 

Обществената телевизия в Сърбия/РТС (РТС 1: Програмска 

шема) 

Програмата започва в 6:05 ч. със сутрешния блок, който се излъчва 

и през почивните дни по същото време. Подобно на албанската 

обществена телевизия и по програмата на РТС 1 не е предвидено 

значително ефирно време за детската аудитория. Съществува само едно 

предаване за деца, което е с образователно-развлекателна функция 

„Сините птици“ (събота, 12:05 ч.).   

Впечатление правят сравнително големият брой сръбски сериали 

в ефира на РТС 1: „Ягоди“, комедиен сериал „Радио Милева“, продукция 

на РТС – „Защитник“, „Черна сватба“, „Тетрадката на професор 

Мишкович“. Сръбска продукция е и документално-игралната поредица 

„Йованка Броз и тайните служби“. Изключения от гледна точка на 

националния произход са два американски сериала: полицейският „Синя 

кръв“ и криминалният „Фарго“. 

Предлага се само едно предаване за националните малцинства14: 

„Гражданин“,  с епизоди от райони в Сърбия с етнически представители. 

Предаванията от тази поредица са на сръбски език и на малцинствени 

 
13Излъчвани от понеделник до неделя в различни часове – през делничните дни от 11:20 и 18:15, в събота и 

неделя – рано сутрин. 
14По информация на сайта на Министерския съвет на Република Сърбия в страната са признати 21 национални 

малцинства, сред които българи, унгарци, германци, бошняци, гърци, словенци, власи, македонци, чехи, 

румънци и други. Повече информация: The Government of Republic of Serbia.  
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езици със съответния превод (сряда и петък от 13 ч.). Важно е да се 

добави обаче, че всеки делничен ден от 17:00 ч. се излъчват новини от 

радио- и телевизия Войводина15. 

Постоянен сегмент от делничната телевизионна програма са: 

информационното  предаване „Това е Сърбия“ от 15:30 ч., предаване със 

социални теми „Белградска хроника“ от 17:25 ч., публицистичното 

политическо предаване „Какво правиш?“ от 18:00 ч., дискусионното 

„Окото“ от 18:25 ч. и „Културен дневник“ от 23:00 ч.  

Отдава се значение и на предаванията с патриотични послания: 

„Моята красива Сърбия“ чрез документален подход представя по-

малките общини и различните региони на Сърбия, както и сръбските 

традиционни ценности (събота от 13:30 ч.), „Шареница“: предаване за 

музика и традиции в облеклото, строителството и готвенето (събота от 

9:00 ч.), „Моя дедовина“ – предаване за малките населени места в 

Сърбия (петък от 20:50 ч.), „Аз Обичам Сърбия“16 – телевизионна игра 

(събота от 17:00 ч. и неделя от 21:00 ч.), „Кухнята на моя район“ (неделя 

от 15:20 ч.), „Когато сърцето пее“ – музикално предаване за вечните 

сръбски хитове и най-големите музикални звезди (четвъртък от 21:50 ч.). 

Освен „Аз обичам Сърбия“ предаване тип игри на знанието е 

„Стигни ме, ако знаеш“ (петък от 21:50 ч.), докато при „Пъзел“ 

участниците разчитат повече на късмет и бърза мисъл (всеки делничен 

ден от 19:00 ч.).  

 
15РТ Войводина е регионалната обществена телевизия в автономната сръбска провинция Войводина, със 

седалище в гр. Нови Сад. Тя е създадена през 1975 г. заради етнически разнородното население (сърби, 

унгарци, румънци, словаци, хървати, русини, включително мюсюлмани и други (26 различни етнически 

групи). Когато Косово все още е било област в Република Сърбия, също е имало отделна обществена медия: 

Радио и телевизия Прищина, но спира да излъчва през юли 1990 г. след забрана на сръбското правителство. 

Повече информация на: Аутономна Покрајина Војводина. 
16По подобие на нидерландската телевизионната игра „Аз обичам моята страна“/„I love my Country“. В 

българския телевизионен ефир също се излъчваше наша версия на предаването: „Аз обичам България“ по 

„NOVA“ телевизия.  
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„Приключенска Сърбия“ (събота от 15:00 ч.) e риалити формат с 

кауза, в който три отбора по двойки се състезават в решаването на 

загадки и пъзели с над 70 локации из цяла Сърбия. Отборът, който стигне 

първи до финала, печели 200 000 сръбски динара, които дарява за 

лечението на деца в Сърбия.  

Тясно специализирани предавания са: кулинарното 

„Гастрономад“ (вторник и петък от 13:30 ч., събота от 13:50 ч.), „Лов и 

риболов“ (понеделник от 13:00 ч.), здравното „РТС практика“ (неделя от 

14:00 ч.), „Знание“ – предаване за земеделие, агробизнес и селски 

туризъм (неделя от 11:00 часа), „Напълно натурално“ – предаване за 

екология, опазване на околната среда и минимализъм (сряда и неделя от 

18:25 ч., четвъртък от 13:35 ч.) и „Квадратура на кръга“ – за 

историческото минало на Сърбия, за религия и архитектура (събота 

18:25 ч.). 

Единственото чуждестранно предаване в ефира на РТС 1 е руското 

предаване за известни личности „Телевизионни лица“ (събота от 14:00 

ч.).  

 

Обществената телевизия в Черна гора/TVCG (Programska 

Šema. TVCG 1; TVCG 1 najave)  

Програмата започва със сутрешния блок „Добро утро, Черна гора“ 

от 6:30 ч., който се излъчва и през почивните дни по същото време.  

Веднъж седмично по TVCG 1 се излъчват новини на ромски език 

(в събота от 17:30 ч. и повторение в понеделник от 9:30 часа), но не и на 

други малцинствени езици. Само в едно телевизионно предаване се 

разглеждат културата, традицията и историята на етническите 

малцинства в Черна гора – „Мостове“ (неделя от 17:30 ч.).  
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Делничните предавания от понеделник до петък са 

публицистичното „Мрежа“ (от 17 часа) и лайфстайл предаването с 

женска целева аудитория „Дневна“ (от 18:00 ч.).  

Сериалите са с най-различен национален произход: френски 

политически трилър „Бюро“, американски трилър „Наркос“, германски 

военен сериал „Подводница“, американски уестърн „Синът“, френски 

драматичен сериал „Марсилия“, руски „Интернат за благородни 

дъщери“, италиански драматичен „Раят на дамите“. Епизодите на 

посочените сериали се излъчват винаги в праймтайма както в 

делничните, така и в почивните дни. На зрителите се дава възможност да 

гледат и документални поредици („Черногорски роман“  – в понеделник 

от 21:05 ч.). 

За детската аудитория има две предавания: „Книга със снимки“ 

(през почивните дни от 19:10 ч.) и новини за деца „Вада Черна гора“ 

(сряда от 9:30 и неделя от 19:00). В ефира на TVCG 1 липсва съдържание 

за младежите до 18-годишна възраст. 

Много важно предаване от гледна точка на обществената функция 

на TVCG е предаването „Хоризонти“ (четвъртък от 16:00 ч.). То е 

посветено на хората с увреждания и представя теми като интеграцията 

им в обществото, начини за взаимопомощ, условията за труд, 

възможности за откриване на работни места, съобразени с техните 

потребности.  

 В „Меридиани“ (понеделник от 19 ч.) се представят новини от 

целия свят и се разглеждат теми от различни сфери на живота, 

включително медицина, култура, технологии, екология и др. Превеждат 

се и материали от Телевизионната мрежа на аборигените (APTN) и от 

обмена между членовете на Европейския съюз за радио и телевизия 

(ЕСРТ). 
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Предлага се и предаване за конкретна възрастова група: „Третата 

възраст“ (неделя от 18:30 ч.), като се обсъждат проблемите на 

пенсионерите, предлагат се съвети за добро здраве и превенция на 

заболявания. 

Останалите предавания в ефира на TVCG 1 са „НПО сектор“ – 

представя инициативи и проекти от НПО организации (понеделник,  от 

16:00 ч.), предаване за кино „Седми континент“ (неделя от 20:05 ч.), 

телевизионна игра, викторина „Ти знаеш това!“ (сряда, четвъртък и 

петък от 15:10 ч.). 

 

Изводи 

Всеки от анализираните обществени телевизионни оператори 

предлага съдържание въз основа на историко-политически контекст, 

който би могъл да отговори на въпросите, поставени в настоящия текст. 

В ефира на обществените телевизии в шестте държави се представят 

разнообразни предавания за по-голямата част от обществото.  

По отношение на малцинствата се отчитат усилия в посока 

информиране на малцинствения език на отделни етнически групи 

относно актуалните новини в страната и по света (БХТ 1, RTK 1, 

TVCG1). Има и единични предавания, посветени на живота, 

идентичността и проблемите на етническите малцинства по БХТ 1, РТС 

1 и TVCG 1.  

 Налице са и някои съществени липси, които засягат едни от най-

маргинализираните групи – етническите малцинства и хората с 

увреждания. 

От направения анализ на програмите на първите канали на 

обществените телевизии в шестте държави от Западните Балкани могат 

да се направят следните изводи: 



Медийният поток: програма, поредица, 

сериал 

Десислава Сотирова. Разнообразие в 

телевизионните програми на обществените 

телевизии в държавите от Западните Балкани, с. 

84-105 

 

 
 

Медиалог/ Medialog, бр. 10/2021  

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 
 

102 

 Дори и когато има предавания на малцинствени езици, те не 

обхващат всички етнически малцинства.  

 В никоя от шестте програми не се предлага жестомимичен 

превод на емисиите новини17. 

 В програмите на БХТ 1, МРТ 1 и TVCG 1 се представят 

предавания за хора с увреждания. 

 В програмите на обществените оператори (с изключение на 

МРТ 1) липсва телевизионно съдържание за деца с увреждания 

(например образователни или развлекателни предавания). 

 От гледна точка на жанрово-тематичното разнообразие с най-

ограничена програма в сравнение с останалите обществените телевизии 

е RTSH 1. 

 Документалните форми остават запазена марка на 

обществените телевизии в Западните Балкани, като по RTSH 1 и БХТ 1 

дори се излъчват в праймтайма. 

 Обръща се внимание на детската аудитория (с особен акцент в 

програмите на обществените телевизии в Босна и Херцеговина и 

Република Северна Македония). 

 В предаванията темите за женска аудитория са много по-често 

представени в сравнение с темите за силния пол.  

 Предаванията за младежка аудитория са рядкост. 

Открояващи се послания в програмите на МРТ 1 и РТС 1 са 

родолюбието и    патриотизмът.  

 Въпреки че ислямът е преобладаващата религия в Албания, 

Босна и Херцеговина – и по-конкретно Федерация Босна и Херцеговина, 

 
17Освен ако в онлайн стрийминга не се премахва жестомимичният превод. 
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Косово, както и в северозападната част на Република Северна 

Македония, турските сериали не са преобладаващи. 

Регионът на Западните Балкани периодично бива осветяван от 

медийния прожектор поради предприсъединителните процеси на шестте 

страни към Европейския съюз и Организацията на 

Северноатлантическия договор (НАТО). Медийният, а и 

изследователският фокус, рядко се съсредоточава върху медийната 

среда в региона поради наличието на други водещи проблеми във 

вътрешно- и външнополитически план. Анализът на телевизионните 

програми на първите канали на обществените телевизии в държавите от 

Западните Балкани е продиктуван от факта, че в българската научна 

литература сравнително рядко става въпрос за актуални изследвания на 

телевизионното съдържание, предлагано от обществените им оператори. 

Причините, поради които в настоящата статия се обръща внимание и на 

етническите малцинства, са три: 1. вече поясненият исторически 

контекст и нуждата от „изграждане на мостове“ към етническите 

малцинства; 2. от кандидат-членките18,19 на ЕС и НАТО се изисква да 

гарантират правата на човека и на малцинствата; 3. на 8 ноември 2021 г. 

по проект за Западните Балкани (EBU: Western Balkans Project), 

финансиран от Европейската комисия, се приемат препоръки за 

обществените медии в региона, с които допълнително да се насърчи 

предоставянето на съдържание за етническите малцинства. 

 

 

 

 
18Към октомври 2021 г. кандидат-членки със започнати преговори за присъединяване са: Черна гора и 

Сърбия, кандидат-членки са: Република Албания и Република Северна Македония, и потенциални 

кандидатки: Босна и Херцеговина и Косово. 
19Към октомври 2021 г. само три от шестте държави са членки на НАТО: Република Албания, Република 

Северна Македония и Черна гора. 
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