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Увод

Класическата психология разграничава три основни компонента които съставят
човешкото мнение: когнитивен (познавателен), афективен (емоционален) и
поведенчески. Първият се отнася до вярванията (или системата от вярвания) на
индивида за даден обект. Той условно може да се определи като рационален, тъй като в
редки случаи, по изключение е плод на разума. Емоционалният компонент дава
насоката и интензивността на оценката или вида на емоциите към същия обект. Той е
обект на специално внимание, тъй като е най-чувствителната част на мнението.
Веднъж затвърдено, мнението пуска дълбок емоционален корен и практически е
невъзможно или много трудно да се промени.1 Последният компонент се
характеризира с нагласата да се действа по определен начин спрямо дадения обект.
Поведенческият компонент не е така непоклатим, макар че е следствие от афективния.2

Съвкупната цялост от тези компонента търпят постоянно осъвършенстване с цел
да се влияе по-финно и все по-незабележимо на общественото мнение, установки и
предпочитания. Медиите си служат с този манипулативен инструментариум за да
влияят в желаната от тях насока, съобразена със собствените им интереси. Утвърдена
тенденция е, общественото влияние отдавна да не се свързва единствено с текстовия и
снимков материал във вестниците, предаванията по радиото и телевизията или с
конвергираното съдържанието което предоставят новите комуникационни технологии.
Частният медиен сектор си е осигурил мащабно покровителстване от страна на водещи
политици и лидери на мнение; ползва се с подкрепата на интернационални и локални
компании; има влияние в традиционните държавни структури на управление и
държавни сектори; гради своя положителен имидж благодарение на професионалния
екип който притежава, на опитните PR експерти чрез демонстрация на публичната си
социална и екологична ангажираност.

Адекватен пример за лобито което има бизнесът и натискът който оказва върху
българския медиен регулатор Съветът за електронни медии (СЕМ), се съдържа в отчета
на държавния орган за периода 25.11.2008 г. – 24.11.2009 г.3 Той е структуриран
професионално, написан е изчерпателно, но в него не са споменати (по всяка
вероятност умишлено) следните факти:

1. Събитията от обществена значимост не са изготвени в посочения период
(25.11.2008 г. – 24.11.2009 г.) от СЕМ. По този начин не са спазени заложените

1 Цонева, Ив., Манипулиране на общественото мнение – психологически основи, сп. Диалог, 01.2007 г.
с. 101
2 Пак там
3 Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 25 ноември 2008 г. – 24 ноември 2009 г.
Председател в този период е доц. Маргарита Пешева
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срокове от Европейския съюз (до края на 2009 г.). Едва на 1 април 2010 г. СЕМ
предложи за обсъждане списъка на събития с важно обществено значение4.
Въпреки, че Директивата 2007/65/ ЕО на Европейския парламент и на Съвета на
министрите на Европа изисква мерките да са в защита на аудиторията, т.е. да
има реални ограничения за доставчиците на медийни услуги, в този списък са
изредени единствено няколко спортни събития които са взаимозаменяеми.

2. СЕМ заличи лицензията на радио Франс Интернасионал за сметка на радио
Фокус. Това се случи без общественото знание, набързо и необосновано, което
предизвика обществен дебат. „Този подход на СЕМ остро противоречи на
многократно заявяваната политика на публичност и прозрачност в неговата
дейност и процеса на взимане решения. За пореден път регулаторният орган
демонстрира пълно несъобразяване с дневния ред на обществото и вместо да
защитава неговите интереси се впусна експресно, немотивирано и натъмно да
приема решения в частен интерес.“5

3. Град Пазарджик остана без общински радиа за сметка на частни радиостанции
след решение на СЕМ.

4. Медийният регулатор препозиционира предаването „Цената на истината” в по-
късен час (от 20:00 на 23:00), а реалити шоуто „Страх” беше „спряно” защото
дете се обеси, вдъхновено от видяното по телевизията. Това обаче се случи едва
след края на първите сезони на телевизионните продукти.

5. В отчета, тогавашният председател на СЕМ доц. Маргарита Пешева критикува
решенията на предходното правителство. От друга страна официалното
становище на регулатора в консултацията по законопроекта за изменения и
допълнения на ЗРТ, (които съм разгледал подробно в Глава 3), се припокрива
със становището на търговските доставчици на медийни услуги.
Както става ясно, частния медиен сектор налага множество модели чрез които

да разшири или затвърди пазарните си позиции. Това предопределя и неизбежността на
засилващата се пазарна ориентация на медиите и на тяхното новинарско съдържание
следствие от икономическото развитие на медиите като производствен продукт, който,
макар да задоволява определени социални и културни нужди на своите потребители, е
преди всичко средство за натрупване на капитали за медийните компании.6 Ето защо,
като реципиенти на медийната информация е необходимо да преразглеждаме изцяло
ценностната императивна нишка и да преоценяваме постоянно кое е добро или зло,

4 Съгласно чл. 3й от Директива 2007/65/ ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007
година за изменение на Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби,
формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки,
отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност и във връзка с чл. 32,ал.3 от Закона за радиото и
телевизията, Съветът за електронни медии приема и публикува списък на събития  с важно обществено
значение и обезпечава мерки за защита на достъпа на аудиторията до отразяването им.
5 Писмо, което изразява позицията на водещата в България Асоциация на българските радио- и
телевизионни оператори (АБРО) http://www.abbro-bg.org/news_title.php?nid=905
6 Попова, М., Пазарна ориентация на новините, ел. сп. Медии и обществени комуникации, бр. 2, април
2009; интернет адрес: http://media-journal.info/index.php?p=item&aid=33
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истина или илюзия, красота  или безобразие, допустимо или забранено, достоверно или
манипулативно твърдение. Способите и критериите, на основание на които се
произвеждат самите процедури на оценяване на съответните явления, са закрепени  в
общественото съзнание и култура като субективни ценности (постановки и оценки,
императиви и забрани, цели и проекти, изразени под формата на нормативни
представи), които  имат  значението на ориентири за дейността на човека.7

За да се избегне негативното влияние, особенно у малолетните и
непълнолетните, следва да се засили социалната функция на обществените доставчици
на медийни услуги. Тя се отнася до способността им да възпитават и интегрират
подрастващите, да  им  показват правилните  модели  на  поведение. Същевременно да
отделят съществено време за българска и европейска култура, да съумяват да
интегрират и надеждно да информират малките референтни групи като защитават
техните интереси, да предоставят широк спектър от събития с обществена значимост.

Частният медиен сектор обаче, все по-агресивно се стреми да вземе своя дял от
дейности присъщи за държавата. Доказателство за това е, че последните изменения и
допълнения на Закона за радио- и телевизия (ЗРТ) регламентират цифровия
мултиплекс на Българската национална телевизия (БНТ) и Българското национално
радио (БНР) да са частна собственост. Това означава, че държавните пари ще се вливат
в търговско дружество. Аналоговият сигнал на обществените радио-и телевизия и до
този момент се разпространява от частната компания „Виваком“ (бившата БТК), която
беше приватизирана през 2004 г. Тези действия предопределят изключително важната
роля на комуникацията. Чрез нея бизнесът се опитва да убеди обществото в
наложителността от своите пазарни действия, а държавата (общественият медиен
сектор) да им се противопоставя с излагането на точно противоположните аргументи.

7 Томов, М., Защита на интереса на детската аудитория между телевизионния бизнес и медийната
регулация, 2009 г., с.3
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Мотиви за избор на магистърската теза

Конкретните поводи за избора на темата, а именно „Общественото мнение
между частния медиен сектор и държавата”  са следните:

1. На първо място е изследването на общественото мнение, в частност как то е
повлияно от медийния бизнес, от една страна и държавата като негов
противовес, от друга. В опита да докаже правотата на своите финансови
операции, изменения и допълнения в законовата рамка на страната в свои
интерес, медийната концентрация, предаванията по радиото или телевизията
които застрашават здравето на децата, нарушават вътрешното и
общностното законодателство и противоречат на добрите нрави, частният
медиен сектор нерядко си служи с инструментариума на спекулата,
манипулацията, лъжата за да формира подходящото обществено мнение и
позиция. Това се оказа един от решаващите фактори за подготвянето на
настоящата магистърска теза.

2. Взаимоотношенията между частния медиен сектор и държавата които не са
цялостно анализирани в полето на медийната теория в Република България.
Те са обтегнати до краен предел в спора относно финансирането на
обществените оператори. Бизнесът лобира БНТ и БНР да не се издържат
едновременно от реклама и държен бюджет (смесено финансиране). Докато
държавните радио- и телевизия от своя страна лобират за повече време
гарантирано им от държавата за търговско слово. Следователно,
общественият интерес който и в двата случая е поставен между различните
финансови изгоди е обект на магистърското ми изследване.

3. Предпочитанията на сравнително хетерогенната аудитория на доставчиците
на медийни услуги са детайлно изучени от маркетолозите и различните
експерти в областта. Това предопределя типа предавания, професионалното
изработване на търговските послания обхващащи широка таргет група и
дори начина на представяне на новините. Целта е по-лесното и достъпно
възприемане на съобщенията от страна на реципиентите. Повод за подробен
и задълбочен анализ са именно тези тенденции които не само следват
обществените нагласи и желания на аудиторията, но и безспорно формират
такива.

4. Следващ мотив са последните изменения и допълнения на Закона за радио- и
телевизия. Те са направени изцяло в защита на бизнеса и като цяло не
гарантират обществения интерес. Съвета за електронни медии, който според
чл. 20, ал. 1 от ЗРТ8 е независим  специализиран  орган, регулиращ радио- и

8 ЗРТ, чл. 20, ал. 1 (Изм., ДВ, бр. 12 от 2010 г.), Обн., ДВ, бр. 138 от 24.11.1998 г.; изм. и доп., бр. 12 от
12.02.2010 г.
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телевизионната дейност, призван да защитава този интерес, застана на
позицията на бизнеса като одобри законопроекта по ЗИД на ЗРТ. От
комуникационна гледна точка, мотивите за тези изменения представляват
интерес за настоящото научно изследване.

Обект на изследване

Темата на настоящата магистърска теза подсказва наличието на три
изследователски  обекта. Това са общественото мнение, частният медиен сектор и
държавата.

1. Общественото мнение
Според енциклопедичния речник по социология на Българската академия на
науките, общественото мнение представлява надиндивидуално, масово
образувание в сферата на общественото съзнание, в което преобладава
рационално-оценъчната съставка, изразявайки отношението на определени
общности и хора към събития и явления в социалната действителност.
Изразява норми или интереси на обществото, пречупени през интересите и
вижданията на съответната социална общност.9 Целева група на настоящото
изследване са медийните реципиенти като цяло, без значение от вида на
средството за масово осведомяване от което се информират и чрез което
формират своето становище и перцепция за живота и света (печатно издание,
електронна медия, интернет).

2. Частният медиен сектор
Не се ограничава до често срещаните определения: Лице или група от лица
които притежават една или повече телевизионни програми. За тях работят
множество служители. Освен това, представителите на частния медиен
сектор се ползват с висок социален статус, имат влиятелни обществени
позиции и силно лоби, с което лесно могат да отстояват  позициите си, дори
да променят отделни текстове от законите в своя полза. Медиите им пък,
чрез средствата на манипулацията, нерядко се превръщат в инструмент с
който да влияят на широкото обществено мнение и нагласи.

3. Държавата
В юридически смисъл, суверенна и правнопринудителна власт,
произвеждаща закони и осигуряваща трайност на подчинените си институти,

9 Михайлов, С., Енциклопедичен речник по социология, изд. Институт по социология към Българската
академия на науките, изд. №126, 1996 г.
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имаща юрисдикция върху определена територия и определено население; в
социологически аспект - върховен политически институт гарантиращ
определен обществен ред в обществото.10

В областта на медиите в Република България законодателна дейност се
осъществява от Парламентарната комисия по гражданско общество и медии
(ПКГОМ), законовите норми се одобряват в Народното събрание на
Република България, а регулацията на съдържанието по електронните медии
и следенето на спазването на медийния закон е в правомощията на Съвета за
електронни медии. Съществуват и редица други независими органи и етични
комисии работещи в сферата като Комисията за регулиране на съобщенията,
Етичната комисия към Националния съвет по саморегулация в рекламата,
Етичната медийна комисия и др.
3.1 Комисията по гражданско общество и медии (КГОМ) е постоянна

парламентарна комисия, помощен законодателен орган. На свои редовни
и извънредни заседания обсъжда на първо и второ гласуване
законопроекти, проекти за решения, декларации и обръщения,
разпределени и от председателя на Народното събрание. Комисията
разглежда национално значими въпроси на гражданското общество и
медиите и се произнася за своевременното им разрешаване.

3.2 Народното събрание на Република България е държавният орган, който
упражнява законодателната власт в държавата.

3.3 Съветът за електронни медии е независим  специализиран  орган,
регулиращ радио- и телевизионната дейност чрез:

3.3.1 регистрирането или издаването на лицензии за осъществяването
на радио- и телевизионна дейност

3.3.2 упражняването   на   надзор   само   върху   дейността   на   радио-
и телевизионните оператори

При осъществяване на своята дейност Съветът за електронни медии се
ръководи от интересите на обществото, като защитава свободата и
плурализма на словото и информацията и независимостта на доставчиците
на медийни услуги.11 Правомощията на СЕМ се изразяват в главната цел на
регулацията да бъде в помощ на пазара, да не изостава и навреме да улавя
неговите бързи промени.12 Докато  главната  опасност,  която  все  повече  се
е превърнала  в реалност, е „не толкова политическата воля, колкото силните
икономически интереси, които рискуват да превърнат Съвета за електронни
медии в подобие на комисариат, който може да "отстреля" всеки
неудобенконкурент в ефира. Ако регулаторът заради икономически или
корпоративни интереси погази професионалните правила, той бързо ще

10 Пак там
11 ЗРТ, чл. 20, ал. 2 (Изм., ДВ, бр. 12 от 2010 г.), Обн., ДВ, бр. 138 от 24.11.1998 г.; изм. и доп., бр. 12 от
12.02.2010 г.
12 Пешева, М.; ст. „СЕМ – сто дни по-късно”
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изгуби репутацията си на надзорен орган, чиято работа почива на
професионални стандарти. И тогава неговите решения с лекота ще
пренебрегват Европейската  конвенция  за  трансгранична телевизия и ЗРТ,
както стана при допускането на спонсорски заставки в автопромоционните
телевизионни рубрики.13

Предмет на изследване

Възможността частният медиен сектор чрез каналите си на влияние да
въздейства върху общественото мнение, са предмет на настоящето изследване.

Предметът на изследване обхваща също държавата която се опитва да балансира
и ограничи пазарната агресия на бизнеса. Анализирам най-вече влиянията, които биха
могли да дестабилизират съществуващия социален статус и да провокират
неблагоприятни промени, а именно дисфункциите и тези, които имат неутрални и
маловажни последствия за реципиентите – афункциите.14

Цел на магистърската теза

Основната цел е да се изследва общественото мнение което е разделяно между
интересите на частния медиен сектор и държавата като регулатор на пазара и
медийното съдържание. В този контескст разглеждам задълбочено взаимоотношенията
между представителите на медийния бизнес и държавата.

Задачи на изследването

Постигането на изследователската цел предполага последователно изясняване
на следните задачи:

1. Изследване на природата на новините които са основен източник за
формирането на общественото мнение.

13 Пак там
14 Христова, К., Дисертация, стр. 7
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2. Следваща задача е да докажа какви са различията при предоставянето на
информацията в централните емисии новини на Българската национална
телевизия, от една страна, и търговската телевизия бТВ, от друга.

3. Анализ на последните изменения и допълнения на Закона за радио- и телевизия.
4. Друга задача е да изследвам взаимоотношенията и корелациите между частния

медиен сектор и държавата.
5. Да докажа, че не се спазват демократичните ценности и принципи, нарушавани

най-често от наличието на мощните бизнес интереси.
6. Проследяване как се манипулира общественото мнение при решаването на

казуса с финансирането на обществените радио- и телевизия.
7. Генериране на идеи за промени в модела на предоставяната информация в

емисиите новини с цел защита на аудиторията.
8. Генериране на идеи за решаването на дебата за финансирането на обществените

радио- и телевизия на територията на Република България.
9. Да разработя теоретични модели на:
9.1 Типове медии които влияят и се опитват да формират общественото мнение в

желаната от тях насока в условията на свободния пазар. Да проследя тяхната
връзка с обществото, държавата, регулаторните органи.

9.2 Политиката която имат медиите при отразяването на събитията.

Методика на изследването

1. За целите на настоящата магистърска теза и за да определя максимално
точно природата на медиите при предоставянето на информация до
аудиторията, съм провел целенасочено изследване (Приложение 1). То
обхваща централните информационни емисии на Българската национална
телевизия (телевизионният канал БНТ1) като обществен оператор,
(използващ модела на смесено финансиране – от държавния бюджет на
Република България и от търговско слово), и търговската телевизия бТВ.
Проучването на новинарските емисии на двете телевизии е проведено в
периода 19 – 28 март 2010 г. Методът на провеждането се базира на цялостен
мониторинг на централните новинарски емисии на доставчиците на медийни
услуги за посочения период. Наблюдението е извършено на базата на
цялостни компютърни записи на програмата, в частност на
информационните емисии на телевизиите. Това позволява точното
аритметично изчисление на времето отделяно от телевизията за съответната
информация. Изследвани са общо близо 20 часа емисии новини. Данните са
компютърно обработени и анализирани.
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За начало и край на новинарските емисии отнасям времето определено за
емисиите според програмната схема от съответната медия. Телевизионните
новини започват и приключват по точно определен програмен график. При
евентуални разминавания във времето определено за старт и край на
информационните емисии считам периода от самопромоционалния клип
(например отличителна характеристика е въртящ се глобус на света с
определен дизайн, форма и цветове, чрез който зрителите могат да
разпознаят началото на новините по точно определената медия), до началото
на следващото предаване. Използвам този метод поради две обективни
причини:

1.1 Когато в програмната схема е заложен точно определен период за новинарските
емисии, то в него влизат освен новините като цяло, но също така и рекламните
блокове и самопромоциите.

1.2 Целта е да се установи дали има разминаване между програмната схема и
началото на емисиите новини. Съществени разлики в периода на проучването не
са отчетени.

За възможността от аналитичен подход съм диференцирал различните
новини според тяхната тематична насоченост. Разграничил съм 20 категории:
Самопромоции, реклами, спорт, времето, здраве, престъпления/криминални,
наука/технологии, бизнес/икономика, вътрешнополитически новини,
международни новини, светски/шоубизнес, държавна администрация,
инциденти/катастрофи, Европейски съюз, протести, PR, религия/чествания,
култура, трафик и разследване.

За да попадне в съответната категория новината се анализира според
нейния цялостен тематичен и смислов характер.

За начало на дадената информация считам момента от съобщаването на
информацията от водещите или началото на репортажа до неговия край,
респективно до финалните думи относно същата новина. Следващата новина в
която тематиката се различава до известна степен от предходната, дори да спада
към същата категория, се приема за отделна в рамките на емисията.

В обхвата на емисиите новини са включени рекламите – единствено
тяхната продължителност, както и броят на самопромоциите (по време на
централните сведения) и общата им продължителност по време на рекламната
пауза. Приемам, че за целите на изследването е маловажно да извеждам броя на
отделните рекламни клипове и броя на самопромоциите излъчвани по време на
рекламните паузи. По-съществена е продължителността на рекламните спотове,
а не техният брой и качественост. От своя страна, броят на самопромоциите по
време на емисиите новини е отделен за да се изследва практиката колко често
новинарите прекъсват новините за подобни съобщения.
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Спортните новини и прогнозата за времето са изследвани като цялостни
емисии, без да се изчислява допълнително броят на информациите в тях. Те
попадат съответно в категориите Спорт и Времето. За начало и за край на
емисиите се считат рекламните им шапки (логото с което стартират емисиите).
Всички останали категории с тематична насоченост се подчиняват на общите
критерии описани подробно във Втора глава от настоящата магистърска теза.

Времетраенето на новините е изчислено в минути. В изследването съм
извел както времетраенето и броя на новините в отделните емисии за съответния
ден, така и средните аритметични стойности на отделните категории за
изследвания период.

Заглавията на новините в Приложение 1 са изписани по начина по който
са зададени от редакционния екип на емисиите (най-често заглавията на
дадената новина се позиционират в долната част на екрана.

В случай, че липсва подобно изписване или пък е допусната редакционна
грешка, няма съответствие между предаваната новина и надписът, като автор на
изследването съм поставил максимално близко заглавие според темата и
насоката в която се разглежда новината.

2. Наблюдавам случая (Case study) с последните изменения и допълнения на
Закона за радио- и телевизия. Той провокира вниманието ми поради факта, че
промените в ЗРТ бяха извършени изцяло в интерес и защита на частния медиен
сектор. Медийният регулатор също одобри и подкрепи промените. При
изследването на случая съм посочил диференциацията от реакции които
предизвикаха тези изменения – от страна на бизнеса, на държавния сектор, на
заинтересованите лица, на медиите, на законотворците. Анализирал съм
спорните текстове в закона, които са в противоречие с добрите европейски
практики или с вътрешната законодателна рамка.

3. На следващо място изследвам как се манипулира общественото мнение при
решаването на казуса с финансирането на обществените радио- и телевизия.
Методът който използвам е контент анализ на записи от предавания в които се
разисква темата. Те са излъчени по обществените радио- и телевизия, от една
страна, и търговските телевизии бТВ и Нова телевизия, от друга. Разглеждам
казуса от няколко гледни точки – комуникационна, финансова, теоретична,
научна. Извеждам работещи модели на финансиране на обществените
доставчици на медийни услуги от практиката на най-разнообразни страни от
света. Изследвам изискванията на Европейското законодателство гарантиращо
осигуряването на финансови средства на държавните медии.
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Съдържателна структура

Магистърската ми разработка е разгърната в три последователни глави:
Първата глава „Новините като основно средство за формирането на

общественото мнение“ има задачата да въведе читателя в теоретичната основа на
новините, които са основен източник за формирането на общественото мнение. Тук
съм разработил теоретичен модел чрез който разграничавам четири типа медии които
влияят и се опитват да формират общественото мнение в желаната от тях насока.
Посочил съм различни вариации чрез които медиите (най-вече телевизията и радиото)
могат да оказват желаното от тях влияние върху реципиентите. Представил съм
трудовете на множество учени за целите на Първа глава. Използвал съм емпирични
социологически изследвания. Очертал съм основните критерии и показатели с
помощта на които се сегментира аудиторията като цяло.

Втора глава „Спецификата при предоставянето на информацията в емисиите
новини по Българската национална телевизия и бТВ“ е посветена на проведеното от
мен изследване на централните новинарски емисии на двете телевизии. Тук правя
генерални изводи базирани на получените и обработени резултати от изследването.
Давам възможности за промени в модела на предоставяната информация в емисиите
новини с цел защита на аудиторията.

Последната част от магистърската теза е развита под заглавието „Медийният
бизнес срещу държавата – сблъсък за влияние и финансово надмощие“. Изследването е
фокусирано върху последните изменения и допълнения на Закона за радио- и
телевизия, които гарантират интереса на частния медиен сектор. Посочил съм
конкретните изменения и допълнения в ЗРТ и доказвам, че те са в явно противоречие с
демократичните норми и изисквания, с европейската практика и с вътрешното
законодателство. В същата глава изследвам още по какъв начин се въздейства на
общественото мнение за да се реши актуалният дебат за финансирането на
обществените радио- и телевизия. Бизнесът лобира обществените доставчици на
медийни услуги да не се ползват с правомощието от смесен модел на финансиране.
Това среща яростната съпротива от страна на вторите. Тук правя изводи и давам
препоръки по какъв начин да се реши казуса, присъщ за редица европейски страни.
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Първа глава

Новините като основно средство за формирането на
общественото мнение
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Най-характерният инструментариум за оказване на влияние върху формирането
на общественото мнение са новините на всяка медия (електронна). Неслучайно
установената перцепция е, че те са основополагащи, като за тях се заделя съществен
човешки и иновативен технически ресурс. Технологията на подбора на новините,
тяхното количество и качество, обхват, значимост и начин на представянето им на
аудиторията безспорно са основните категории чрез които дадено средство за масово
информиране се стреми да достигне висок рейтинг, икономически дивиденти и да
изгради положителен публичен образ. Критерии за реализацията на тези цели са
интересите и предпочитанията на аудиторията, чрез които се определя кое е новина.
Още Уолтър Липман пише, че медиите са длъжни да се отнасят с уважение към
гледната точка на купуващата ги публика, защото се създават именно за такава
аудитория и без нейната подкрепа те не могат да оцелеят.15 През 1965 г., учените
Йохан Галтунг и Мари Руге развиват тезата на Липман и определят дванайсет фактора
които превръщат събитието в новина.16

Анализирайки природата на новините, д-р Мария Попова отчита, че техният
подбор в новинарските емисии се осъществява чрез използването на различни
социологически и маркетингови изследвания. Посредством тях, членовете на
аудиторията са запитвани какво съдържание искат да видят и как искат да го получат.
Медиите от своя страна приемат това влияние в процеса на вземане на решение за
информацията, която поднасят. Според Попова, това e по-скоро положителна промяна,
защото чрез нея медийните публики могат да оказват по-голямо влияние върху
нормите, по които се подготвя новинарското съдържание. А също спомага на
медийните компании да си изградят по-голяма популярност пред аудиторията и
съответно да завоюват по-голям пазарен дял и по-голяма печалба.17

По повод на тези разсъждения възникват няколко съществени въпроси от
комуникационна гледна точка: Какъв ще е крайният новинарски продукт, ако
резултатите от проведения сондаж покажат, че минимална част от аудиторията се
интересува от международни новини например? Трябва ли обществените доставчици
на медийни услуги да спазват този пазарно-ориентиран модел при условие, че тяхната
функция е да информира не само големите обществени групи, но и разнородните по
численост, етнос, социален статус групи които не предизвикват интереса на масовата
аудитория? Не трябва ли търговските медии, същевременно със стремежа си към
икономическа печалба да играят и съществена социална роля защитавайки
обществената ценностна система?

Проблемът който се поражда е многомерен. Необходимо е, от една страна,
емпиричното социологическо изследване да отговаря на следните характеристики –

15 Липман, У. Общественото мнение, С., 2001, ЛИК, с. 261
16 Galtung, J. & Ruge, M. Holmboe (1965): The Structure of Foreign News. The Presentation of the Congo,
Cuba and Cyprus Crises in Four Norwegian Newspapers, Journal of Peace Research
17 Попова, М., Пазарна ориентация на новините, ел. сп. Медии и обществени комуникации, бр. 2, април
2009; интернет адрес: http://media-journal.info/index.php?p=item&aid=33
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представителност, достоверност, обем, подходящ за изследването метод. Ако
разглеждаме радио или телевизия с национален обхват например, един от най-
подходящите методи за провеждане на проучването е стратифицираният подбор.
Т.е. генералната съвкупност трябва да е стратифицирана според местоживеенето, от
една страна, и според възрастта, от друга. Налице са четири страти: живеещи в
столицата – 14%, в областен град – 28%, в малък град – 25%, в село – 33%. Обемът на
извадката е 1000 (представителна за РБългария). Тогава тя ще съдържа 140 души от
София, 280 от областни градове, 250 от малки градове и 330 от села. Необходимо е и
диференциране по възрастови групи, защото предпочитанията и ценностите на хората,
техния мироглед не са устойчиви, а изменчиви величини с течение на времето.

Този метод се налага защото населението в малките градове и селата не се
интересува в голяма степен от събитията случващи се далеч извън пределите на
държавата в която живеят. Те по-скоро обръщат внимание на информация свързана със
селското стопанство, европейските фондове за подпомагане на земеделските региони,
възможности за културен туризъм в техните населени места, битови проблеми. Докато
в големите градове тенденциите които се наблюдават в сравнение с ниско населените
райони се размиват и придобиват различни измерения. Изключително подробно, доц.
д-р Христо Катранджиев е систематизирал и обобщил най-често използваните
показатели за сегментиране на телевизионната аудитория.18 В разработката се
предлагат четири индекса – географски/геодемографски, демографски, психографски и
поведенски. Всеки от тях се състои от конкретни сегментационни показатели. Може да
се твърди, че изведените от Катранджиев индикации сегментират не само
телевизионната аудитория, но в генерална степен са валидни и за ползвателите на
останалите средства за масово информиране – печат, радио, интернет, новите
комуникационни и информационни технологии.

Значителна роля за представителността на извадката имат още въпросите които
са зададени (дали са подвеждащи, объркващи, сгрешени или неправилно зададени), как
е извършено самото проучване – на улицата, по интернет, в дома на отделните
индивиди. От значение е дали някои не оказва моментно влияние върху
интервюирания, каква е неговата възраст, пол, образование, социален статус. Друг
фактор необходим за акуратността на сондажа е дали фирмата извършваща
изследването се ползва с утвърдено реноме в сферата на този тип услуги, дали има
нужния опит, персонал и съответните технически възможности. При представянето на
данните трябва да се включи и границата на допустимост на извадковата грешка в
стандартите за рутинно представяне на информация при публикуване на сондажи. Това
е прилагана практика от 1969 г. на Американската асоциация за изследване на
общественото мнение и Националния съвет за обществени допитвания в Съединените
американски щати.19 Още професорът по журналистика Джордж Галъп твърди, че

18 Катранджиев, Х., Критерии и показателите за сегментирането на телевизионната аудитория, Годишник
на УНСС, Том 2, С., 2005
19 Креспи, Ъ., Обществено мнение, сондажи и демокрация, Институт за пазарна икономика, С., 1996,
с. 136
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„заедно с извадковата грешка читателят трябва да помни, че формулировката на
въпросите и практическите трудности при провеждания на изследвания могат да
доведат до грешка или изкривяване в резултатите от сондажите на общественото
мнение“.20

След като съвременният реципиент най-често получава медийни съобщения
съставени на базата на пазарно-ориентираната журналистика, той може да се
характеризира с понятието което дава Херберт Маркузе – „едномерен човек“. Това
е послушен, апологетично настроен, некритично мислещ индивид, напълно интегриран
в характеризиращото се с префинена репресивност съвременно индустриално
общество.21 Следователно, преобладаващата част от аудиторията получава точно
такава информация, каквато медията й предостави. Възприема информация единствено
за онези събития, които репортерите са отразили и по начина по който са го направили,
а редакторите от своя страна обхванали в емисията новини. Общественият интерес се
засилва, търсенето на актуална информация зачестява единствено когато има
сензационно събитие с мащабни последици. От международно естество, такова
например е изригването на вулкана Ейяфялайокул (Eyjafjallajokull) в Исландия който
затвори въздушния транспорт за определени интервали от време в различни региони на
Европа и света.

От горната интерпретация можем да достигнем до значителна вариативност от
заключения. Ако допуснем, че в съответните емисии новини излъчвани от
доставчик на медийни услуги, ползващ се с висок рейтинг, не присъства
достатъчно международна информация, то можем да приемем, че:

1. След като новините ни информират за случващото се в света около нас, т.е.
помагат за нашата ценностна, културна, демократична ориентация, то
ефектът от пропускане на подобни новини би довело до частична
информационна дисориентация.

1.1 Използвам термина „частична“ поради факта, че отделният индивид не
получава нужната му информация единствено от един канал на
телевизията или честота на радиото. Наличието на интернет и
традиционната преса (на хартиен носител или в онлайн формат) също
трябва да се отчетат като достатъчно сериозни фактори. Освен това,
Михаел Шенк твърди, че когото „хората, които развиват многобройни
междучовешки контакти и са интегрирани здраво в различни социални и
политически системи, в никакъв случай не са зависими само от
масмедиите, за да разбират „обективната реалност”. Напротив, водачите
в създаването на общественото мнение, много често се занимават с теми,

20 Креспи, Ъ., Обществено мнение, сондажи и демокрация, Институт за пазарна икономика, С., 1996,
с. 138
21 Мирчев, М., Енциклопедичен речник по социология, С., 2005, с. 88
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които въобще не се разглеждат от масмедиите.“22 Немският учен и
специалист по комуникации Винфрид Шулц също изказва значителни
съмнения относно просветителската функция на медиите. По този начин,
авторите оспорват твърдението на редица учени стигнали до
заключението през 70-те години на ХХ век, че нарастването на
асортимента от масови комуникации ще доведе до все по-голяма
информационна пропаст между привилегированите и ощетените слоеве
на обществото, защото социално по-добре поставените хора, могат по-
бързо да си набавят и използват нова информация.

1.2 Безспорно е, че хората заемащи високи длъжностни постове имат достъп
до повече специализирана информация в сравнение с останалите. Като
цяло обаче, в работното си ежедневие осигуряващо ни определено ниво
на социален статут, сигурност, обезпеченост и престиж, освен ако
професионално не се интересуваме от определени новини, е
предизвикателство да проследим поне две новинарски емисии. При това
една от която да е чуждестранна, да разгледаме няколко печатни издания,
да слушаме информационните бюлетини по радиото и да търсим
сведения в интернет. Ето защо, централните емисии новини по
телевизията са съобразени с работния ден на Република България и
започват в интервала 18:30 – 20:00 часа.

1.3 Предвид социалната стратификация на обществото е важно да се
отбележи, че с навлизането на новите информационни технологии и
интерактивните медийни услуги като интернет и цифровата телевизия,
държавната политика в Европа, САЩ и останалите развити страни цели
осигуряването на равен достъп до информация. Факт е, че услугата
интернет в България поевтиня значително през последните няколко
години. При преминаването от аналогово към наземно цифрово
радиоразпръскване на съобщенията в САЩ, правителството се ангажира
да осигури безплатни телевизионни приемници (Set-Top-Box) за
социално слабите които да са в състояние да приемат цифровия сигнал.
Тук се намесват и редица други обективни и субективни фактори като
обучението на най-бедните обществени прослойки за да могат да
оперират с новите технологии, степента на доверие което изграждат към
тях, дали ги използват по предназначение.

1.4 Въпреки всичко, валидно е и твърдението, че по-богатите обществени
прослойки имат по-голям достъп до специализирана информация,
разполагат с най-новите технологии които излизат на пазара. Чрез
тях те си създават комфорта да се информират по-бързо, да обработват
данните по-надеждно независимо от времето и пространството. Това им

22 Schorr, A., Campbell, W., Schenk, M., Communication Research and Media Science in Europe, Mouton de
gruyter, p.208
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дава предимството да използват получената информация преди
останалите, да спекулират с нея, да извличат дивиденти.

2. Преднамереното или случайното пропускане на дадена новина касаеща
малка референтна група, води до пролуки в информираността. За
новинарите и голяма част от обществото събитието едва ли ще представлява
значим интерес, но ситуацията ще е различна за малките общности –
например афганистанците в България. Те със сигурност ще искат да научат
каква е обстановката в родината им, продължават ли целенасочените
атентати от страна на талибаните и радикално настроените групировки
срещу държавни или международни стратегически цели. На базата на тази
информация, афганистанците ще разбират повече за своите сънародници и
близки в различните региони на страната им, ще се ориентират за актуалната
ситуация там, ще са в състояние да вземат съдбоносни решения дали да се
върнат в Афганистан. При отсъствието на тази информация, те не само ще
загубят събитиен и социокултурен ценностен ориентир, но могат да изпаднат
дори във вътрешна изолация, униние и отчаяние. Въпреки разнообразните
информационни източници, не е грешно да се твърди, че информацията за
ситуацията в Афганистан често се изкривява, цензурира и манипулира. Ето
защо, социологът Ролф Уайт причислява заедно с лъжата, инсинуацията,
представянето на мнението като факт, скритата очевидност и
преднамереното пропускане като морално недопустима пропагандна
техника.23

2.1 Случайното пропускане също е пропаганда. Почти невъзможно е да се
разбере дали дадената новина е пропусната по случайност, поради липса
на новинарски екип който да отразява от мястото на събитието, дали
проблемът е технологичен, редакторът не е одобрил новината и т.н. В
Трета глава от настоящата магистърска теза разглеждам подробно как
Българската национална телевизия и останалите частни медии пропускат
изключително важни факти, за да изградят желаното от тях мнение у
обществото. Особено по сериозен казус какъвто е финансиране на
държавните радио- и телевизия.

2.2 От друга страна, невъзможно е в рамките на новинарските емисии да се
обхванат всички събития случващи се по света като се представят
максимално подробно, аналитично и обективно при наличието на
множество теми от сферата на икономиката, престъпността, вътрешната
политика, културата, здравеопазването, сигурността. Затова е нужно,
медията да намери съответния тематичен баланс при предоставянето
на новините, в зависимост от ресурса с който разполага, без да спестява

23 Уайт, Р. Морално допустими и морално недопустими пропагандни техники, в Психотехника на
убеждаващото въздействие, С., 1992, ХЪСКИ, с. 59
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информация която може да е от съществено значение за дадена малка
обществена група. Разнообразието и професионалното отразяване на
международните теми представени в съответната печатна или електронна
медия зависят от броя на кореспондентите изпратени в горещите точки
на света, от източниците, каналите на информация, използваната
технология – телемост, директни включвания от мястото на събитието.
Обобщено, представянето на новините зависи от финансовите
възможности на медията, водената редакторска политика и не на
последно място професионалните и личностни качества на персонала –
журналистите, водещите, операторите.

3. Дори да присъстват достатъчно количество международни новини
трябва да се обърне внимание как са представени, каква е тяхната
продължителност и дали от цялото това множество не отсъства друга
новина която е по-значима от останалите. Според теоретикът по масовите
комуникации Уилбър Шрам, от начина по който се представят новините
зависи как хората ще разберат дадени процеси и как ще реагират на тях. Той
твърди, че медиите не само имат социална роля, но и те всъщност
представляват инструменти за контролиране на обществената температура.
Медиите имат социална роля в различна степен. Те могат до говорят за
дадени проблеми и да премълчават за други. Точно това ги превръща в нов
тип власт.24

3.1 Ето защо, един евентуален пропуск на значима обществена новина, със
конфликтен характер, или нейното изкривено представяне могат да
тушират социалното напрежение и да не предизвикат остри реакции от
страна на гражданското общество по съответния проблем. Това пък ще е
признак, както доказва професорът по социология Райнер Гайслер, че
медиите са окупирани от определени елити (в чиито интерес ще е да не се
шуми и разпространява информация в тяхна вреда – бел.авт.). Другата
вариация която дава Гайслер, е че се е създала аполитична масова
култура, с помощта на пазарни и икономически механизми.25

Следователно, за модерното общество качеството на новините
представлява показател за неговата социална организация. В най-добрия
случай пресата е слуга и страж на институциите. В най-лошия тя е
средство, чрез което неколцина използват социалната дезорганизация, за
да постигнат обществените си цели.26 Всичко това е вредно за
демократичните принципи по които се ръководи съвременното общество.
Изводът до който достигам е, че медиите са каналът който не само
сподпомага за формирането на общественото мнение, но и го прави в
определена насока. Насоките от своя страна се формират от определени

24 Ласуел, Х., У. Шрам, М. Де Фльор и др. Комуникацията. С., 1992.
25 В Живановски, Н., Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2009, том 48, серия 5.2, с. 39
26 Липман, У., Общественото мнение, С., 2001, Лик, с. 292
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зависимости в които се намират медиите в условията на демокрация. Те
варират в крайностите: Обществен, държавен интерес – частен, частно-
публичен интерес.
На Фиг. 1 разграничавам четири типа медии които влияят и се опитват да
формират общественото мнение в желаната от тях насока.

Фиг. 1 Типове медии формиращи общественото мнение в условията на демокрация

Първият тип медии са тези, които заемат позицията на бизнеса. Това
са т.нар. икономически, финансови медии. Те отразяват предимно
икономически и финансови новини, следят отблизо развитието на бизнеса,
предоставят борсова информация, осведомяват за направени и предстоящи
сделки, показват как функционират български и чуждестранни компании,
интересуват се от професионалната и лична сфера от живота на
предприемачите, търсят главно мнението на водещи бизнесмени. Правят
изследвания на общественото мнение, анализи поръчани в повечето случаи
от частни предприемачи, бизнесмени или корпорации. Според социологът
Ървин Креспи ако се правят само частно възложени сондажи – от кандидати

"Плаващи медии"

Медии заемащи
позицията на бизнеса

Медии "обществени
защитници"

Балансирани медии

Регулаторни органи
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за държавна служба или от групи със специални интереси, например при
разработването на избирателни кампании и лобистки стратегии, - това строго
би ограничило приноса на сондажите за обществения дебат.27 По принцип
няма нищо лошо в използването на сондажите от кандидати и групи със
специални интереси в усилията им да убедят хората в своята гледна точка –
това е част от конституционното право на свобода на словото. Но сами по
себе си такива сондажи допринасят повече за манипулирането на хората,
отколкото за тяхното благо.28

Политиката на медиите заемащи позицията на бизнеса е, че те имат ясно
изразена позиция при решаването на спорове между държавата и бизнеса,
като отсъждат в полза на вторите. Техни собственици са частни лица или
бизнес-групировки. Референтните групи които използват този род медии са
предимно хората от бизнеса или тези които желаят да развиват частна
дейност. Ориентирани са в дясното политическо пространство и
целенасочено търсят специализирана информацията която да използват при
развитието на техния бизнес. Тези фактори предопределят и
рекламодателите които са най-често от сферата на хотелиерството,
туристическия бранш, луксозните изделия, производителите на спортни
автомобили, мотори или яхти, собствениците на изискани заведения.
Достигат рейтинг не по висок от 10% - 20%, в зависимост от степента на
икономическа развитост, културна идентификация, отношение на
обществото към бизнеса в съответната страна. Т.е. ако бизнесът не се
свързва с корпоративна отговорност, с дарителство, да е в помощ на
социално слабите (което в голяма степен зависи от PR отдела на
компанията), а единствено с далавера и непрозрачност при извършване на
дейността си, то тези медии нямат голям шанс да установят стабилни
позиции на пазара.

Вторият тип медии отразяват в новините и програмната си схема
максимално обективно фактите относно икономическите и
политическите въпроси, като обхващат широк диапазон от теми в
емисиите си. Стремят към плурализъм на гледните точки, търсят
разнообразни мнения от заинтересованите страни. Избягват да вземат страна
по конкретен спор, освен ако не правят значимо за обществото разкритие
каквото например е източването на средства от дружеството „Топлофикация
– София“ ЕАД. Затова съм нарекъл този тип медии, заемащи позицията
между частния и държавния интерес - „Балансирани медии“. Те най-често са
търговски или с публично-частен характер (смесено дружество при което
собствеността е разделена между държавата и частно/и лице/а).

27 Креспи, Ъ., Обществено мнение, сондажи и демокрация, Институт за пазарна икономика, С., 1996, с.
131
28 Пак там
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Рекламодателите са разнообразни – от производители на автомобили и
мебели до стоки от първа необходимост и хранителни продукти. Тези медии
достигат относително висок рейтинг защото се стремят предимно да
информират аудиторията, а не да я убеждават в правотата на своята гледна
точка или да се асоциират с дадена социална група. Към балансираните
медии спадат и специализираните, тясно профилираните – музикални,
научнопопулярни, модни.

Балансираните медии изпълняват в най-голяма степен функциите си
спрямо отделните системи на обществото, според определението което дава
Уилбър Шрам.29 Според него, спрямо политическата система това са
наблюдение, контрол, координация, политическа социализация. Спрямо
икономическата - функциите на медиите са информиране за ресурсите,
интерпретация на икономическата информация, провокиране на
икономическа инициативност. Съобразно цялостната социална система
средствата за масова информация имат функции да информират,
координират, да провеждат социален контрол, да предават социални норми и
ролеви предписания, и да развличат аудиторията си.30 Всичко това се
осъществява като се спазват нормите на обективизъм, неподправеност и
пълнота на предоставяната информация за да може реципиентите
относително независимо (тук влияят и други фактори като соцалната среда –
семейство, приятели, културната идентичност, изградените вече установки и
др.) да вземат своите решения по конкретните проблеми.

Третият тип медии са „Обществените защитници“. Това са главно
държавните радио- и телевизия. Според чл. 49. (1) от Закона за радио- и
телевизия Българското национално радио и Българската национална
телевизия създават национални и регионални програми; предавания за
чужбина, включително за българите зад граница; предавания, предназначени
за българските граждани, за които българският език не е майчин,
включително и на техния език.31 Т.е. държавните медии са длъжни да се
съобразяват с интересите на всички социални групи живеещи във и извън
страната и да „изготвят програмната си политика в съответствие с
изискванията за национални обществени оператори за радио- и телевизионна
дейност.“32

Значителна роля в определянето на програмната схема обаче играе
финансирането. Според Закона за радио- и телевизия (чл.70, ал.3) в прихода
на бюджета на БНР и БНТ постъпват:
1. финансиране от фонд "Радио и телевизия";

29 Wilbur, Shramm, Men,Messages and Media. D Look at Human Communication, New York, 1973, 97-105
30 Пак там
31 ЗРТ, Обн., ДВ, бр. 138 от 24.11.1998 г.; изм. и доп., бр. 12 от 12.02.2010 г.
32 ЗРТ, чл. 50, ДВ, бр. 138 от 24.11.1998 г.; изм. и доп., бр. 12 от 12.02.2010 г.
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2. субсидия от държавния бюджет;
3. собствени приходи от реклама и спонсорство;
4. постъпления от допълнителни дейности, свързани с радио- и
телевизионната
дейност;
5. дарения и завещания;
6. лихви и други приходи, свързани с радио- и телевизионната дейност.33

Точка 3 от медийния закон предопределя поведението на Българската
национална телевизия и Българското национално радио да включват в
програмата си и предавания с по-масова и популярна насоченост, в стремежа
си да привлекат рекламодатели. Това в никакъв случай не може да се
възприема едностранно и опростено като добро или лошо. От една страна,
държавните медии са конкурентни на търговските на пазара на реклама,
въпреки че държавните радио- и телевизия се финансират и от бюджета на
РБългария. От друга страна, привличането на повече рекламодатели е
свързано с конкурентност с останалите играчи на пазара, стремеж към по-
високо качество на предаваната продукция и достигане на значителен
зрителски интерес. Държавният бюджет от своя страна гарантира контрола
който обществото трябва да налага спрямо предаванията на държавните
оператори. Той предопределя по-голямата взискателност към продукцията
на БНТ и БНР спрямо търговските медии.

Последният тип медии които разграничавам са „Плаващите медии“.
Те са такива, защото нямат точно определена редакторска политика, а по-
скоро следват тенденциите на обществото и са носочени към пазарно-
ориентираната икономика, към масовите продукции и отразяването на
популярни новини. Новините им касаят предимно водещите политически
партии или бизнес-групировки, обслужват дадени интереси, сервилничат на
управляващата власт за да извлекат повече дивиденти. Често застават зад
дадена социална кауза за да повишат доверието към реципиентите си.
Обикновено тези медии се ползват с най-малко доверие от страна на
обществото. Собственици на „плаващите медии“ са предимно частни лица,
които имат незначителен управленски опит в сферата на комуникациите.
Рекламодателите са разнообразни, но те нерядко губят доверие към тези
медии поради неясната им редакторска политика.

Въпреки ясната разграничителна категоризация на медиите в насоката
държавно-частно която давам е трудно да се твърди, че те попадат в точно
определена категория. Често се случва типовете да не са толкова добре
изразени, предаванията да варират от обективни до застъпващи дадена
позиция, без това непременно да означава, че тези средства за масово
осведомяване спадат автоматически в категорията „плаващи медии“. По-

33 ЗРТ, чл. 70, ал. 3, ДВ, бр. 138 от 24.11.1998 г.; изм. и доп., бр. 12 от 12.02.2010 г.
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важно е да се отбележи, че съвкупността от всички тези типове влияят по
определен начин върху общественото мнение. На фиг. 1 съм начертал
взаимодействието между медиите и аудиторията, което е двупосочен процес.
Средствата за масово информиране се съобразяват с желанията на
публиката, с различните референтни групи, съответно и с рекламодателите.
Освен това, медиите си взаимодестват помежду си – обменят информация,
партнират си, участват в общи каузи и кампании, действат на един и същи
пазар, конкурират се. Те са във взаимодействие и с регулаторните органи от
друга страна, които следят да не нарушават установените законови норми на
съответната страна, комуникират и с други институции. Обществото също
осъществява контрол върху медиите като изразява позицията си към
определена област от тяхната редакционната политика на медията, към
дадени предавания, разглеждани теми, анализи, емисии. Високият или
незначителният интерес към предаванията, темите или медията като цяло
също е измерител за обществените нагласи.

За да затвърдим твърдението, че съществуват условно четири типа медии
които интерпретират информацията според собствеността си, редакторската
политика, влиянието на бизнеса, рекламодателите и факторите обществен
интерес и регулаторна, законодателна рамка се налага да дадем следния
пример. Цитатът които предоставям е от изказване на българския премиер
Бойко Борисов по време на Шестата световна среща на българските медии:
"По написаното и чутото от новините знам кой корпоративен интерес съм
нарушил през деня"34, обясни Борисов пред препълнената зала "Разкошна"
на австрийската национална библиотека в императорския комплекс
Хофбург. Изказването му илюстрира необходимостта от прозрачност на
собствениците на средствата за масово осведомяване.

3.2 От гледна точка на предпочитанията на обществените групи като част от
аудиторията, няма да е погрешно да се твърди, че различните групи
предпочитат да следят медията която най-добре им пасва на
изградените до момента установки и стереотипи (Ноел-Нойман,
Липман). Често тези стереотипи се свеждат до все по-опростенчески
модели от медиите, в стремежа си да обяснят събитията на възможно
най-елементарния език с цел съобщенията да бъдат достъпни за масовата
аудитория.

Един от най-цитираните съвременни социални психолози Робърт
Чалдини обяснява, че автоматизираното, стереотипно поведение
преобладава в повечето човешки действия, защото в много от случаите то
е най-ефикасната форма на поведение. В други е просто необходимост.
Ние живеем в изключително усложнена от гледна точка на стимулите

34 В. Стандарт, 18.05.2010, бр. 6228,
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среда, може да се каже най-бързо променящата се комплексна среда,
която някога е съществувала на земята. За да се справим с нея имаме
нужда да съкращаваме процеса на взимане на решение. Не можем, а и
никой не иска от нас, да разпознаваме и анализираме всички аспекти по
отношение на даден човек, събитие и ситуация, на които се натъкваме
дори в един и същи ден. Според Чалдини, ние нямаме нито времето, нито
енергията, нито компетентността за всичко това. В замяна се налага
много често да използваме нашите стереотипи, набързо да определяме
нещата, както можем, съобразно няколко ключови характеристики и да
реагираме, без да се замисляме, когато се задейства някоя активираща
черта.35

Това обяснява защо медиите представят информацията в опростен
вид. Предоставената информация от страна на средствата за масово
информиране рефлектира върху представите в съзнанието на хората, но
отново според техните предварителни установки по даден проблем или
социален процес изградени на базата на първичните прототипове36 и
атрибуции.37 Например, ако министърът на вътрешните работи често
провежда и се изказва в медиите за специализирани акции на органите на
реда, то:
 Неговите симпатизанти ще адмирират действията му като

стереотипизират образа му свеждайки го до понятия като сигурност,
непоколебимост, управляващ с твърда ръка, добър управляващ.

 Противниците на вътрешния министър ще си изградят друго
стереотипно мнение, трансформирайки информацията спрямо своята
перцепция и вътрешна убеденост. Те ще свързват министъра с човек
превърнал държавата в полицейска, самозванец (тъй като той обира
само славата от проведените операции, а черната работа я вършат
редовите полицаи), ще го оприличат като популист и лош управленец.

 Изброените до тук варианти са полюсни в стереотипното мислене.
Когато се изследва общественото мнение, нещата са далеч по-
комплексни и многообразни. Затова непременно трябва да споменем и
за групите, част от аудиторията като цяло, които тепърва ще градят
своя позиция за вътрешния министър. Има такива които ще променят
установките си на базата на действията на министъра и посредством
начина на предоставянето на информацията от медиите – това се
измерва чрез рейтинговите показатели като доверието към министъра

35 Чалдини, Р., Влиянието – психология на убеждението, Изд. Изток-Запад, С. 2005, с. 24-25
36 Прототипът е схема за личности която се изразява в това, че при наличието на една черта характерна
за даден индивид, хората допълват останалите черти, че да достигнат до цялостната, трайно поддържана
в съзнанието им представа (прототип).
37 Атрибуцията показва пътя, по който общественото мнение съди за личността – по нейното видимо
поведение.
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ще спадне или ще се повиши до определен праг. Има и реципиенти
които са апатични, нямат определено мнение за министъра. Някои от
тях не се интересуват от политика и са сравнително инертни когато се
налага да изразят становище или да вземат позиция. От своя страна
апатията може да се дължи на незаинтересованост, на липса на
информация или неразбирането й, на грешното й интерпретиране, до
ниска общообразователна култура на тези граждани и др.
Следователно, може да се обобщи, че въпреки хетерогенният

характер на аудиторията, като цяло тя не се интересува до толкова от
коментарите (анализите, допълнителните факти) около даден спор, а от
събитието само по-себе си. Представянето на новините, базирани именно на
тази основа, съобразени с масовите обществени тенденции и нагласи
(формати като инфотеймънт, бързи, действени новини, новини базирани на
свидетели), сподпомагат процеса описан най-точно от Улрих Бек - за
„конвергенцията на културните символи и жизнени форми“.38 Те се
подчиняват на уеднаквените критерии на масовата и пазарно-ориентираната
култура и ценности. Всичко това обяснява много точно защо интересното
заглавие в интернет или печатните издания и сензационият начин на
съобщаването на „горещите новини“ по радиото и телевизията имат такъв
успех в привличането на значителна част от аудиторията. А именно защото
веднага в съзнанието на реципиентите се заражда дадения стереотип за
съответното събитие, трансформиран в масовото съзнание от установените и
все повече налагащи се глобални и пазарни стойности. Ето защо, колкото по-
близък е този стереотип до представите на хората, толкова по-устойчив
става, затвърждава се и същевременно с това се засилва доверието на
отделните реципиенти към медията изразител на тези ценности. Това
обяснява зараждащата се популярност на т.нар. „бързи новини“. (Пример са
емисиите новини в сайта на Българската национална телевизия „По света и у
нас в 100 секунди“). В тях се разглеждат най-важните теми от деня в рамките
на 1-3 мин. Съобщават се фактите без анализи, становища и гледни точки.
Освен че така реципиентите пестят време, те се информират за основните
акценти от деня по един изключително практичен и лесенодостъпен начин.

Същевременно, този модел на поднасяне на информацията е пазарно
ориентиран и съобразен с натоварения работен график на преобладаващата
част от населението. Насочен е и към когнитивните способности и
възприятия на човека. Той е устроен да помни най-важните и емоционални
сведения изведени в една новина. Като „дремещи“ в съзнанието му остават
маловажните събития, тези които не са успяли да привлкат вниманието му в

38 Бек, У., Що е глобализация? Заблудите на глобализма – отговори на глобализацията, С., 2002, Критика
и хуманизъм, с. 77
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рамките на цялостната новинарска емисия. Основните фрагменти които
човек помни от дадена новина са в отговор на схематичните въпроси – какво,
къде, кога, как и защо се е случило. Това при условие, че няма как да се
запомнят всички детайли от отразеното събитие в присъствието на редица
други акценти от деня. Ако е извършено убийство например, рядко
забелязваме и помним за продължителен период от време какви дрехи е
носил убитият, колко пъти е бил прострелян, в кои точно области от тялото,
от какво разстояние е стреляно по него, с какво оръжие, голяма част от
свидетелските показания, фонът – сградите, точното място на инцидента.
Тази информация се размива с течение на времето, избледнява. В интернет и
печатните издания, потребителите най-често „сканират“ важната за тях
информация, прочитат акцентите които ги вълнуват. Зрителят и слушателят
пък могат да изпаднат дори в латентно състояние и да не запомнят и малка
част от новините. Това състояние може да се дължи на незаинтересованост
към определени новини, нежелание да ги гледат и слушат, умора, разсеяност,
същевременно човек да мисли за други лични проблеми (самовглъбяване),
шум при доставянето на медиините съобщения или шум в околната среда.

Ето защо, масовата практика на реципиентите е да избират медията която
прави очевидни изводи, популяризира говоренето или писането на достъпен
за масата език, вместо да ги занимават с обширни и сухи коментари. До този
извод стигат Майкъл Гюревич и Джей Блумлър в своето изследване на
общественото мнение и политическата комуникация.39 Авторите онагледяват
стереотипизацията с думите на генералния директор на американската
телевизия NBC, който се изказва относно изборите в САЩ през 1984 г.:
„Единственото нещо което зрителите желаят да знаят за тези избори е кой
ще победи“.40

Един такъв модел на поднасяне на информацията – основаващ се на
желанията на аудиторията какво иска да види и чуе в определен момент и
стереотипното й мислене също може да доведе до заблуждение. Затова е
нужно новините да са придружени с разнообразни мнения, да се анализират
и дебатират случващите се процеси, а не да се представят единствено
схематично като в „бързите новини“. Те могат да служат като ориентир за
събитията, като повод за търсене на допълнителна информация, но не са
достатъчни за осмислянето на обществените процеси. Ако не се анализират
обективните причини е напълно вероятно да се стигне до следната илюзия.
Например, спечелилата изборите политическа формация се приема като най-
подходящата да управлява, най-достойната. Тя е избрана от народа и това е
неговата воля. Медията е съобщила победителя и информира за процента
гласували за политическата партия. В действителност обаче нещата не са

39 Gurevitch, M., Blumler, J., Political Communication Systems and Democratic Values in Democracy and the
Mass Media, by Judith Lichtenberg, Cambridge University Press, 1990, p. 287
40 Пак там
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толкова опростени. Когато добре се анализира вота на гражданите и се
предоставят причините за наложилото се статукво, то може да се окаже, че
политическата партия е спечелила вота на гражданите благодарение на
слабото управление на предходното правителство. Или защото по-добре е
представила възгледите си за модела на бъдещото управление на страната.
Населението може да е гласувало по този начин в избор на „по-малкото зло“
в сравнение с останалите участници в предизборната кампания или народът
да е дал протестен вот.

3.3 Като цяло, аудиторията се доверява на тази медия която е най-
точният изразител на нейните установки, интереси, културна
идентификация, стереотипи. Нужно е да подчертаем, че изборът на
медия се определя и от редица други обективни и субективни фактори.
Той зависи от емоционалното състояние на индивида, от предаване което
за момента е привлякло вниманието на реципиента, от спонтанни
търсения за дадена актуална новина или вътрешни подбуди, от
професионална необходимост. Причината за избор може също да е
ресурсна, техническа. Тя се обуславя и от невъзможността да се купи
предпочитания от нас вестник чието количество се е изчерпало или да се
проследи любимия сайт защото дъстъпът до него е временно спрян. Това
ще пренасочи реципиентите към друга медия от която да се информират.

Изследване на американската социологическа агенция Scarborough
USA41 диференцира зрителите по политически убеждения и показва кои
новинарски телевизии се гледат повече от демократите и на кои по-
голямо доверие имат републиканците. Социологическото проучване
обхваща 110 638 възрастни (над 18 годишна възраст). Периодът през
който е проведено допитването е от август 2008 г. до март 2009 г.
Данните са изведени на Фиг. 2. Според сондажа, демократите
предпочитат да гледат повече MSNBC, CNN, CNN Headline News, CNBC.
Като бастион за републиканците години наред е FOX NEWS.
Изследването показва още, че броят на републиканците гледащи FOX
NEWS се е увеличил значително от 2000 – 2001 г. до 2009 г. (Фиг. 3).

41 Democratic viewers outnumber Republicans at MSNBC, CNN, CNN Headlines and CNBC. Only the Fox
audience skews Republican. Source data: Scarborough USA+ 2009 Release 1 survey of 110,638 adults 18+
August 2008 – March 2009.
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Теливизии - MSNBC    CNN CNN HN CNBC FOX
Възрастни

Над 18 г.

Профил на аудиторията 100 100 100 100 100 100
Демократи 31 42 39 37 35 24

Независими, но близки до
Демократи

9 12 11 11 12 7
демократите

Независими 10 11 10 10 11 9
Независими, но близки до
републиканците

8 7 8 7 8 11

Републиканци 26 20 21 24 25 39
Никоя от тези групи 16 8 11 11 9 10

Фиг. 2 Профил на аудиторията с политически убеждения на водещите американски новинарски
телевизии

Отговорът се предопределя от характера и начина на предоставяне
на новините по телевизията на крупния медиен предприемач Рупърт
Мърдок FOX News в сравнение с останалите канали. FOX News печели
доверието на републиканците защото не само предоставя повече новини
за Републиканската партия, но и те се предават по начин напълно
съвпадащ с установките на симпатизантите на тази партия. Пример за
това е информацията от 12 февруари 2010 г. която гласи: „Демократите
държат „План Б“ над главите на републиканците в преговорите за
здравната реформа“.  Началото на материала е още по-красноречив:
„Демократите от Сената може би ще направят двупартийна здравната
реформа след среща на върха този месец, след като те (републиканците -
бел.авт.) държат законодателен пистолет в главите на републиканците“.
Както знаем, републиканците бяха против провеждането на здравната
реформа, вътрешнополитически приоритет номер едно за президента
Барак Обама. В крайна сметка долната камара на американския Конгрес
подкрепи текста с 219 гласа "за" - три повече от необходимите, при 212
"против". Съдържанието на съобщението излъчено по FOX News показва
ясно, че въпреки съпротивата на Републиканската партия, законодателно
надмощие при решаването на този казус имат демократите.
Законодателното надмощие обаче е сравнено с опрян „пистолет в главите
на републиканците“. Използваното сравнение иска да покаже
арогантността на управляващите които не се вслушват в опозицията и са
готови дори силово да реформират дадена социална сфера.
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Фиг. 3 Разпределение на телевизионната аудитория в САЩ на републиканци и демократи в
периода от 2000 г. до 2009 г.

В такъв дух се отразяваха голяма част от новините преди
извършването на реформата в здравеопазването. Още по-любопитни са
нападките по време на предизборната кампания срещу кандидата за
президент издигнат от Демократическата партия Барак Обама от страна
на телевизията на Мърдок.42 В емисиите новини различни анализатори,
водещи, журналисти атакуват Обама относно неговия произход (баща му
е мюсюлманин), черен цвят на кожата, за това че е пушач. В същото
време, предизборната кампания и образът на Обама са представени по-
балансирано и коректно по CNN, CNBC и MSNBC, предпочитани повече
от привържениците на демократите.

Това затвърждава факта, че интересът на аудиторията варира
според нейните установки, интереси и търсена информация.

4. Да се върнем към проблема за наличието или отсъствието на нужната
международна информация. За да се превърне едно събитие в новина най-

42 http://www.youtube.com/watch?v=ouKJixL--ms&feature=related
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често се подчинява на 12-те фактора изведени от Мари Руге и Йохан
Гаутунг, за които вече споменахме. Ето защо новинарските емисии
всекидневно ни заливат с информации за убийства, насилие, сензации,
финансови информации, международни корпорации. От психологическа
гледна точка, обработвайки тази циклична информация постепенно
отделният индивид, като фрагмент от съвкупната аудитория, започва да
осъзнава че „е нещо различно от природата и от другите хора, схванал даже
и съвсем смътно, че има смърт, болести, старост, той неизбежно стига до
мисълта за своята незначителност и безпомощност – в сравнение с Вселената
и с другите, които не са „той“. Ако не принадлежи към някаква среда, ако
няма цел и насока в живота си, той ще се чувства като прашинка и ще бъде
сломен от собствената си нищожност“.43 Ето защо, през 80-те години на
миналия век социалната психология насочва изследванията си към начина,
по който хората обработват информацията за другите, за обществената
среда. Основен обект на изследване вече не е общественото поведение, а
общественото съзнание. Търси се отговор на въпроса за поредицата от
познавателни процеси определящи начина по който обществеността
формира, променя или запазва това, което социолозите означават и измерват
като обществено мнение.44

Социалната среда се оказва предопределяща за възпратието и
интерпретацията на новините. Като своеобразна бариера от изпадането ни
в апатия играе социалната група към която принадлежим, както и интересите
и стремежите които имаме по време на житейския си път. Адаптивността
към референтната група ни помага да преработваме информацията в
съзнанието си като полезна, от която да извличаме дивиденти, а не като
смазваща поради факта, че от нас не зависи нищо. Така апатията се изменя
до антипатия. В това се крие т.нар. „Бягство от свободата“, както го определя
Ерих Фром. Виждаме, че то е валидно от гледна точка на природата на
новините и въздействието което те оказват върху аудиторията.

5. Дори да приемем, че не съществуват международни новини и отделният
индивид да не се информира за тях, или за голяма част от темите на
деня въобще, това не би довело до сериозни последствия за развитието
на отделната личност. Той може да е пределно информиран в друга област,
да речем изобразителното изкуство. Да получава и интерпретира познания от
специализирана литература, от обкръжаващата го професионална среда,
които със сигурност ще му предоставят повече специфични знания и умения
отколкото масовият, пазарен характер на новинарските емисии.

6. Постепенно достигаме до един широкообхватен и натоварен с
многопластова проблематика казус за журналистиката като цяло. Става

43 Фром, Е., Бягство от свободата, в Текстове покана за социология, Мирчев, М., ММ, С., 2005
44 Цонева, Ив., Манипулиране на общественото мнение – психологически основи, сп. Диалог, 01.2007 г.
с. 99
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въпрос за свободата на словото. Освен че, повечето журналисти са
принудени да се съобразяват с редакционната политика на медията в която
работят, те са зависими както от рекламодателите, така и от приятелските
отношения които изграждат с крупни бизнесмени, управляващи или техните
PR екипи. Така се формира силно изразена журналистическа култура на
саморегулативна зависимост.

Коректността при предоставянето на информацията от страна на
журналистите, които пък от своя страна преследват лични интереси също е
обект на внимание. Примерите ни заливат ежедневно. Един от тях е
достатъчно показателен. Председателят на Движението за права и свободи
(ДПС) Ахмед Доган написа писмо до журналистката от вестник "Труд"
Валерия Велева. Поводът за това стана статия на Велева, публикувана в
печатното издание на 23 март под заглавието „Парите повличат Доган и
ДПС". В писмото Доган казва, че журналистката е подновила преди месец
офертата си да бъде таен PR на ДПС. Обвинява я, че изпълнява поръчкови
манипулации чрез изданието, че всъщност изнудва, че му е предлага да бъде
„омекотен ударът“, цитира нейн SMS, след като той разказва, че не й е
вдигнал телефона умишлено. От години в гилдията се знае, че Валерия
Велева е една от най-близко допусканите от Доган журналистки. Именно
пред нея той е давал най-знаковите си интервюта. Например след смъртта на
Ахмед Емин45 той я допусна в сарая, даде едно сензационно тогава интервю.
Затова писмото, показващо този разрив, е доста шокиращо.46

Според резултатите от годишния доклад на неправителствената
организация "Фрийдъм хаус" България е на 76-о място по свобода на
словото, заедно с Индия от 196 държави, които влизат в класацията. Това
отпраща българските медии на едно от последните места в Европа по
свобода на словото.47

Всичко това води до още по-голямо изкривяване на информацията която
трябва да достигне до аудиторията.

Въпреки изброените тенденции, новините ни помагат да си изградим
обобщена представа за заобикалящия ни свят, получавайки информация
която всеки индивид разбира по индивидуален начин и може да я приложи в
своята социална или професионална сфера.

45 Ахмед Емин Хюсеин е роден на 24 юли 1962 г. На местните избори проведени на 29 ноември 1995 г. е
избран за кмет на село Козица, Търговищко. През последните си пет години е несменяем началник на
кабинета на лидера на ДПС Ахмед Доган. Намерен е мъртъв в сграда на ул. "Беловодски път" в кв.
"Бояна" на 18.10.2008 г. Смъртта му е причинена от огнестрелна рана. Най-вероятната версия по случая
е, че Емин се е самоубил.
46 „Денят започва“, сутрешен блок на Българската национална телевизия. Интервю с журналистката
Валерия Велева в предаването излъчено на 26.03.2010г.
http://bnt.bg/bg/news/view/25354/jurnalistkata_valerija_veleva_shte_sydi_ahmed_dogan
47 В. „Гласове“, 29.04.2010 г. Ел. издание. http://www.glasove.com/article-8163.php
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От всичко изброено до тук се налага изводът, че е налице двустранен
процес – честа практика е новините да се селектират на базата на пазарно-
ориентираната журналистика, т.е. според предпочитанията на обществото,
докато в същото време медиите оказват влияние на гражданите
модифицирайки техните културни, политически, демократични възгледи за
заобикалящата ги реалност. Налагат масови тенденции, тип мода, поведение.
Най-често малолетните и непълнолетните са лицата които имитират
видяното и чутото. Те са гражданите които най-много искат да приличат на
изпълнителите на своите любими музикални групи, да наподобяват на
модните икони. Същевременно, детската аудитория е най-уязвимата част от
обществото, която преоткрива света чрез малкия екран, гради свои модели
на подражание, възприема телевизионните съобщения без да умее в пълна
степен да ги анализира и да се предпазва от негативното им съдържание.
Недостатъчният житейски опит лесно превръща малолетните и
непълнолетните зрители в консуматори.  Факт е, че „опитът за света на
модерния човек се състои от 90 – 99% от хартия или публицистично
предадена картина и тон”.48

Това е и причината Европейският парламент и Съвета на Европа да
отчитат, че с появата на новите информационни и комуникационни
технологии е нужно да се засили бдителността що се касае до защита
правата на личността. В тази връзка, трябва да бъде гарантирано, че
съдържанието на аудиовизуалните и информационните услуги е съгласувано
със закона, не представлява единствено комерсиализиран продукт с цел
висока печалба, зачита  принципа  на човешкото  достойнство  и не вреди  на
развитието  на малолетните  и  непълнолетните. За създаването на единна
„Европейска медийна зона”, трябва да се предприемат действия на всички
нива: Европейско ниво, държавите членки, индустрията и другите
заинтересовани страни.

48 Буркарт, Р., Наука за комуникацията, Велико Търново, 2000, 294
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Принципът за закрила на децата и непълнолетните от медийното съдържание
се отнася до всички видове средства за масово осведомяване – печат, радио и
телевизия, информационни агенции, интернет. Без значение са видът на тяхната
собственост (частна или държавна) или формата им на управление. Основният
критерий при разглеждането на принципа е доколко медията се ползва от
неограничен брой лица. Следователно правно релевантен факт е обстоятелството
дали тя е масово средство за комуникация и какви са предпоставките за свободен
достъп до нея на непълнолетни.49

Тук е нужно да споменем различията между отделните типове медии. Тези които
са от позицията на бизнеса, плаващите медии и до голяма степен балансираните медии
(поради търговския си характер) предоставят информацията предназначена за децата и
касаеща техните интереси в силно комерсиализиран вариант. С оглед занижените
критерии на тези медии следва да се засили социалната функция на държавните
медии – обществените защитници. На територията на Република България това са
Българската национална телевизия и Българското национално радио. Тази функция се
отнася до способността на обществените медии да възпитават и интегрират
подрастващите, да им  показват правилните модели на поведение. (В приложение 1 и
във Втора глава от настоящата магистърска теза анализирам подробно различията при
поднасянето на новините от страна на търговския телевизионен оператор бТВ и
Българската национална телевизия).

От друга страна, появата на пазарно-ориентираната журналистика променя
масовата, комерсиална журналистика (contemporary commercial journalism), която
експлоатира популярни за аудиторията теми към журналистика, грижи се за
потребителя и се стреми да му поднася информацията по най-интересния и удачен
начин. Това може да става чрез включването на отделни елементи или изцяло
подчиняването на новинарското съдържание на различни потребителски-ориентирани
формати.

При изследването на комуникацията, редица автори (Елизабет Ноел-Нойман,
Реймънд Бауър, Брус Смит) твърдят, че въздействието на масовите средства се
обуславя повече от качествата на публиката, отколкото от съдържанието на средствата.
Приема се, че една и съща комуникация ще има различно въздействие в зависимост от
възрастта, пола, интелигентността на получателя от политическите установки,
социалната ситуация, например от фактическата или желаната принадлежност към
определени групи от знанията, представите, очакванията, ценностните системи,
психическата стабилност, от моментното настроение – например спокойно или
възбудено.50

На тази база твърдя, че именно новините са този социален рефлектор, който
ако не изцяло, то в голяма степен отразява и обхваща интересите, представите и
очакванията на широк диапазон от аудиторията - сегментирана по пол, възраст,

49 Николова, Р., Медийно право, Закрила на децата и непълнолетните, с. 120
50 Ноел-Нойман, Е. Въздействие на масмедиите, в Психотехника на убеждаващото въздействие, С., 1992,
ХЪСКИ, с. 8
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местообитание, социален статус и групова принадлежност като засягат нейните
чувства на състрадание, патриотизъм, ненавист. Това се дължи на тематичното
разнообразие и плурализма на мнения които по презумпция се предполага, че
присъстват в новинарските емисии. Както отбелязва и известният социолог Бернард
Рошко „новините се отнасят до спечифични неща, които са станали известни току-що и
които имат отношение към текущите интереси и възгледи на хората, но до този момент
са били неизвестни или частично известни на обществото.“51 Всички тези фактори
обуславят изключителната значимост на новините в сравнение с останалите формати.
Изследване на Българския хелзински комитет52 показва, че основната причина да се
гледа телевизия за повечето хора е желанието да се информират (52,8%), следвано от
желанието за забавление (30,8%) и навикът (10,5%). Вероятно по тази причина
предпочитанието към новините се откроява много ясно при въпроса за любимите
телевизионни предавания. При задаването на свободния въпрос са откроени приблизи-
телно 200 предавания, като първите 10 от тях са представени по-долу (фиг. 4). Новини-
те рязко се открояват от останалите предавания, следвани от филмите и спорта.

Фиг. 4 Кои са любимите ви телевизионни предавания?

Новините изпъкват и при задаването на затворен въпрос за типове предавания:
“Ако имате възможност да гледате телевизия само за половин-един час на ден, какво
бихте предпочели?” (фиг.5). Най-голям дял от респондентите биха предпочели новини,
следвани от филми и развлекателно ток-шоу. Важно е да се отбележи, че по отношение
на новините, почти не се наблюдават значими разлики между мъжете и жените.

51 Roshco, B. Newsmaking, Chicago 1975, publ. University of Chicago Press, p. 12
52 Пампоров, А., Обществено мнение и медийна среда през 2009 г. - изследване на Български хелзински
комитет



Общественото мнение между частния медиен сектор и държавата

36

Изключение от това е възрастовата група 31-35 г., където 43.8% от мъжете биха пред-
почели новини, докато при жените този дял е само 25.8%.53

Фиг. 5 Ако имате възможност да гледате телевизия само за половин-един час
на ден, какво бихте предпочели?

За да бъдат стойностни новините и да привличат вниманието, репортерите
отразяват бързо актуалните теми на деня, търсят коментари на засегнатите страни, на
очевидци и експерти. В същото време показват проблемите на обикновения гражданин,
вслушват се в неговата лична трагедия и мнение. Добрите и професионални
журналисти правят собствено разследване по даден казус, търсят същността на
новината за да информират аудиторията. Те са винаги на мястото на събитието или
препредават от най-горещите точки на планетата. Предоставят огромния
информационен поток редуцирано, като извеждат най-важните факти около дадено
събитие. Представят го максимално обективно, акуратно като спазват държавното
законодателство и Етичния кодекс на журналиста.

Ефектите които всяка електронна медия цели да достигне с подобно поднасяне
на новините са определени от Ролф Уайт през 1971 г. като „морално допустими
пропагандни техники“.54 Според него те са: 1) Привличане и задържане на
вниманието 2) Създаване и поддържане на взаимоотношение 3) Пораждане на доверие
4) Обръщане към силни мотиви 5) Включване в действие.

Хората често използват различни думи, за да означат едно и също нещо, което
поражда противоречия. А те възникват в следствие на неразграничаване на „термин” и

53 Пампоров, А., Обществено мнение и медийна среда през 2009 г. - изследване на Български хелзински
комитет
54 Уайт, Р. Морално допустими и морално недопустими пропагандни техники, в Психотехника на
убеждаващото въздействие, С., 1992, Хъски, с. 59
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„понятие”. Терминът е еднозначен, а понятието – многозначно. Всички ние мислим
чрез понятия и, в този смисъл, както казват древните, „начинът на мислене е
ненаказуем”.

Употребата на езика в даден социо-исторически контекст е въпрос на
договореност, на конвенция. Но научният подход трябва да може да избегне подобна
предубеденост, да разисква и по понятията обективно, да се абстрахира от
всекидневната им обремененост.55 Затова днес е необходимо изключително внимателно
да боравим с термин като „пропаганда“. Етимологията на думата идва от латинският
глагол „propagare” – разпространявам. Определението дадено в тълковния речник
Уебстер (Webster) е „да се насърчава развитието на знанието за, информираността
относно или възприятието за дадена идея или вярване“. За да се избегне стереотипната
негативна натовареност на думата „пропаганда“, хората работещи в медиите и особено
пиармените допринасят за употребата на далеч по-завоелирани синоними. Термини
като „пропаганда“ и „манипулация“ се заменят с такива като американския глагол
Spin.56 Според речника Уебстер за медии и комуникации Spin е: „Термин, който се
използва за промяна на гледната точка, изопачаване или манипулиране на позиция,
концепция или събитие, или интерпретация или модификация, чиято цел е да промени
възприятията на публиката. Идва от въртенето на топката.“ В употреба са още редица
синоними като убеждаване; убеждаващо въздействие; промяна на установките, на
възприятията; повлияване.

В сферата на съвременния PR, пропагандните техники за които споменава
Уайт се разглеждат като честни и открити стъпки за постигане на взаимна изгода
между дадена компания (гражданин) и заинтересованата публика. Широкопопулярното
определение на списание PR News, което цитират в книгата си „Връзки с
обществеността и бизнескомуникации“ българските автори Любомир Стойков и
Валерия Пачева гласи: „PR е функция на управлението, призвана да оценява
отношението на публиката, да идентифицира политиката и действията на частни лица
или организации в съответствие с обществените интереси, както и изпълнението на
програми, включващи целенасочени действия за спечелване на обществено разбиране и
одобрение.“57

Понятията, символите, разбиранията ни търпят развитие в една или друга насока
с времето, под натиска на действащите в съвремието в което живеем социо-културни
стойности обособени винаги от даден интерес. В древен Рим управляващите приемат
християнската религия предимно за да установят по-лесен контрол върху населението в
границите на империята. Ценностите се видоизменят под корпоративен натиск – така се
налага масовата култура и масовото потребление. Идеите на Карл Маркс обуславят
нови концепции за капитала, труда, отчуждението, социалния ред, т.е. авторът

55 Цветкова, М., Всяка комуникация е и манипулация, ел. сп. Медии и обществени комуникации, бр. 5,
март 2010 г.
56 Оригиналната американска автобиографична книга за съветника по Връзки с обществеността го
определя като: „Едуард Бернайс – бащата на Spin“
57 Стойков, Л., Пачева, В., Връзки с обществеността и бизнескомуникации, С., 2005, От игла до конец,
с. 5
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защитава интересите на работника, на производителя. Онеправданите прослойки от
обществото постигат своето със средствата на класовата революция. Стигаме до
извода, че промяната в концептуалното мислене, предпочитания и поведение у
индивидите се налага постепенно, плавно (с навлизането на масовата култура)
или революционно (падането на феодализма, установяването на социализма).

Проводникът или още по-точно казано инструментът за постигането на тези
интереси са в голяма степен медиите. Ето защо, във Втора глава, на базата на
изследване на телевизионните емисии новини на търговската бТВ и държавната
Българската национална телевизия (БНТ1) ще разгледаме количествените и качествени
различия в предоставянето на информацията, които формират, несъмнено влияят и
променят общественото мнение в дадена насока.
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Втора глава

Спецификата при предоставянето на информацията
в емисиите новини по Българската национална

телевизия и бТВ

1. Методика на изследването
2. Анализ на обработените данни
3. Изводи
4. Възможности за промени в модела на предоставяната

информация в емисиите новини с цел защита на
аудиторията



Общественото мнение между частния медиен сектор и държавата

40

1. Методика на изследването

За целите на настоящата магистърска теза и за да определя максимално точно
природата на медиите при предоставянето на информация до аудиторията, съм провел
целенасочено изследване (Приложение 1). То обхваща централните информационни
емисии на Българската национална телевизия (каналът БНТ1) като обществен
доставчик на медийни услуги, (финансиран от държавния бюджет на Република
България), и търговската телевизия бТВ. Проучването на новинарските емисии на двете
телевизии е проведено в един и същи период 19 – 28 март 2010 година. Така е обхванат
исторически отрязък от време в който са се случили еквивалентни събития в
заобикалящата ни действителност. Те от своя страна са отразени количествено и
качествено спрямо редакторската политика на медията, творческото виждане и
професионализъм на журналистите, или не присъстват изобщо в рамките на
централните емисии. Освен това, периодът в който е проведено изследването е
изключително благоприятен. Това се обуславя от липсата на сензационни новини от
изключителна важност за нацията или света. Такава например беше трагедията с
потъналия туристически кораб в Охридското езеро през 2009 г. където загинаха
български граждани. На подобен род новини редакторите биха отделили значително
време омаловажавайки и поставяйки на заден план останалите теми от деня, които по
всяка вероятност ще бъдат значително редуцирани. Това със сигурност ще деформира
резултатите от проучването.

От научна гледна точка изследването предоставя благоприятна възможност за
обективен анализ на едни от най-гледаните телевизионни канали не само в дадена зона
на доминиращо влияние (Area of Dominant Influence), но и на територията на Република
България като цяло.58 Потвърждение на това са пипълметричните данни на агенцията
ТНС/ТВ ПЛАН изобразени на Фиг.659 и Фиг.7.60 Същевременно се наблюдава и друга
закономерност която също предоставя богата база за проучване и анализ. Според
данните на другата голяма пийпълметрична агенция в България GARB, зрителският
интерес към новините на трите водещи телевизии – бТВ, Нова телевизия (вторият по
гледаемост телевизионен оператор в България) и БНТ, пада през последните три
години. Ако новините на БНТ през 2008 г. са били гледани средно от около 377 хил.
души, в началото на 2010 г. те вече стават 284 хил. души. Равномерният спад важи и за
"Календар" (емисиите новини) на Нова телевизия. Ако през 2008 г. 505 хил. души
средно са се задържали пред екрана по време на емисията, в началото на 2010 г. те са
356 хил. Само бТВ бележи ръст от 3% от 2008 г. насам на гледаемостта на
новинарските емисии. Причините са много и не се дължат само на кризата. Но и на
експанзията на интернет и промяната на съдържанието.61

58 Вж. Schultz, D., Strategic Advertising Campaigns, 3rded., NTC Business Books, Illinois, 1991, pp.409-411
59 Изследването проведено от пипълметричната агенция ТНС/ТВ ПЛАН. Показва кои са най-гледаните
централни емисии новини в РБългария. Проучването е проведено през месец март 2010 г.
60 Изследването проведено от пипълметричната агенция ТНС/ТВ ПЛАН. Показва кои са най-гледаните
телевизии в РБългария. Проучването е проведено през месец март 2010 г.
61 В. Пари, Кризата продава новините на медиите, 25.05.2010 г.
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Другата причина поради която изследвам централните емисии новини на
БНТ и бТВ, за целите на настоящата магистърска теза, е характерът на двете медии.
Първата е държавна телевизия, докато втората представлява интересите на частния
медиен сектор. Изследователски интерес е и своеобразното пречупване на еднаквата
информацията за периода на проучването, както и интерпретирането й в стремеж за
привличане на зрителското внимание и рекламодатели, убеждаване на реципиентите за
правотата или манипулативността на дадено твърдение, осигуряване на положителен
имидж, международно признание и престиж. Тези процеси несъмнено оказват
въздействие на референтните обществени групи. Те дори могат да дестабилизират
съществуващия социален статус и провокират неблагоприятни промени, а именно
дисфункциите и тези, които имат неутрални и маловажни последствия за реципиента –
афункциите.62

Value: Average

RTG's
Audiences:
All4+

Топ 3
централни
новинарски
емисии за
месец март
2010
Аудитория
All4+ / TV
Plan/TNS

ТВ Име на
програма

дни от до бр.
предвания
за
периода

рейтинг
%

Брой
зрители
в
хиляди

дял

1 Бтв Новини -
централна
емисия

Пон - Нед 18:59 20:02 31 21,74 1 575 55,5

2 Нова
телевизия

Календар -
централна
емисия

Пон - Нед 18:57 19:59 31 7,64 553 19,7

3 БНТ1 По света и у нас
- централна
емисия

Пон - Нед 20:00 21:06 30 5,89 427 13,3

Фиг. 6 Топ 3 на най-гледаните централни новинарски емисии

62 Христова, К., Дисертация, с. 7
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Фиг. 7 Топ 10 на най-гледаните телевизии за месец март 2010 г.

Методът на провеждането се базира на цялостен мониторинг на централните
новинарски емисии на двата оператора за посочения период. Наблюдението е
извършено на базата на цялостни компютърни записи на програмата, в частност на
информационните емисии на телевизиите. Това позволява точното аритметично
изчисление на времето отделяно от телевизията за съответната информация.
Изследвани са общо близо 20 часа емисии новини. Данните са компютърно обработени
и анализирани. Представени са в настоящата Втора глава на магистърската разработка.

За начало и край на новинарските емисии отнасям времето определено за
емисиите според програмната схема от съответната медия. Телевизионните новини
започват и приключват по точно определен програмен график. При евентуални
разминавания във времето определено за старт и край на информационните емисии
считам периода от самопромоционалния клип (например отличителна характеристика е
въртящ се глобус на света с определен дизайн, форма и цветове, чрез който зрителите
могат да разпознаят началото на новините по точно определената медия), до началото
на следващото предаване. Използвам този метод поради две обективни причини:

1. Когато в програмната схема е заложен точно определен период за
новинарските емисии, то в него влизат освен новините като цяло, но също
така и рекламните блокове и самопромоциите.

2. Целта е да се установи дали има разминаване между програмната схема и
началото на емисиите новини. Съществени разлики в периода на
проучването не са отчетени.

бТВ
38% Нова телевизия

16%

БНТ 1
9%

Диема Фемили
4%

Диема
3%

PRO.BG
2%бТВ Комеди

2%
Диема 2

2%

Disney Channel
2%

бТВ Синема
1%

Други
21%
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За възможността от аналитичен подход съм диференцирал различните новини
според тяхната тематична насоченост. Разграничил съм 20 категории: Самопромоции,
реклами, спорт, времето, здраве, престъпления/криминални, наука/технологии,
бизнес/икономика, вътрешнополитически новини, международни новини,
светски/шоубизнес, държавна администрация, инциденти/катастрофи, Европейски
съюз, протести, PR, религия/чествания, култура, трафик и разследване. Основание за
определянето им е, че това са основните сфери от живота, дефинирани са според социо-
културния ни и исторически опит, съдържат ценностната медийна визия за
заобикалящия ни свят и преплитат най-пълно очакванията на аудиторията за
информация.

За да попадне в съответната категория новината се анализира според нейния
цялостен тематичен и смислов характер. Например сведението, че „България все още
няма шанс да излезе от финансовата криза“ спада към новините с тематична насоченост
Бизнес/Икономика. Тук са потърсени мнения на финансовия министър, експерти,
икономисти, проучван е пазарът и стабилността на банковите институции. Ако пък
същата новина е главно критика към управляващото правителство от страна на
опозицията или взаимна размяна на реплики (управляващи – опозиция; на
институционално ниво), то тази новина ще спадне към категорията с тематична
насоченост Вътрешнополитически новини.

За начало на дадената информация считам момента от съобщаването на
информацията от водещите или началото на репортажа до неговия край, респективно
до финалните думи относно същата новина. Следващата новина в която тематиката се
различава до известна степен от предходната, дори да спада към същата категория, се
приема за отделна в рамките на емисията. Това е основателната причина в централната
емисия новини на Българската национална телевизия на 22.03.2010 г., в категорията
Бизнес/Икономика да разгранича два типа новини. Едната е свързана с „Мерките срещу
кризата“, а другата с „Финансовите аспекти от срещата на премиера Бойко Борисов с
емира на Катар“. Въпреки че и във втората информация се съдържат фрагменти на
преодоляване на икономическата криза, то тук разглежданата тема е по-глобална.
Свързана е с поддържане на взаимоизгодни отношения между двете страни. Няма да е
грешно да се счита, че тази както и редица други новини могат да се отнесат както към
международните, така и същевременно към някоя от останалите категории. Причината
е, че в тях не се съдържа само финансова или единствено вътрешнополитическа
информация. Затова се придържам към единен критерии за оценка която се основава
на:

1. преобладаващият тематичен характер на новината
2. в каква насока медията иска да информира аудиторията си (например

журналистите не наблягат на международния характер на срещата на Бойко
Борисов с емира на Катар като цяло, а са обособили и извели на преден план
финансовите аспекти от визитата на премиера)

Една новина не може да спада едновременно към две или повече от обособените
категории с тематична насоченост.
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В случай, че дадена информация е разработена с множество коментари, анализи
и отделни репортажи но на същата тема, то тази информация се счита за една. Така в
централната емисия новини на бТВ на 21.03.2010 г. се съобщава, че ще има „Икономии
по време на криза“. Времетраенето на цялата информация е 6:38 мин. В рамките на
сведението има директно включване на репортер пред Министерството на финансите,
интервю с финансовия министър и премиера на Република България, реакцията на
опозицията, репортаж с мнения на експерти и обикновени граждани. Ето защо новината
е с подобна продължителност, относително дълга в рамките на емисията,
предопределена според своя характер и неделимост на информационната тематика.

При провеждане на изследването използвам редица други критерии. В
рамките на емисиите новини са включени рекламите – единствено тяхната
продължителност, както и броят на самопромоциите (по време на централните
сведения) и общата им продължителност по време на рекламната пауза. Приемам, че за
целите на изследването е маловажно да извеждам броя на отделните рекламни клипове
и броя на самопромоциите излъчвани по време на рекламните паузи. По-съществена е
продължителността на рекламните спотове, а не техният брой и качественост. От своя
страна, броят на самопромоциите по време на емисиите новини е отделен за да се
изследва практиката колко често новинарите прекъсват новините за подобни
съобщения. Самопромоциите най-често се представят от водещите на новините по
следните начини: „До края на емисията остава да видите...“, или „По-подробен
репортаж по темата очаквайте в сутрешния блок...“, „За да разберете повече останете с
нашата програма...“.

Спортните новини и прогнозата за времето са изследвани като цялостни емисии,
без да се изчислява допълнително броят на информациите в тях. Те попадат съответно в
категориите Спорт и Времето. За начало и за край на емисиите се считат рекламните им
шапки (логото с което стартират емисиите). Всички останали категории с тематична
насоченост се подчиняват на общите критерии описани в настоящата глава.

Времетраенето на новините е изчислено в минути. В изследването съм извел както
времетраенето и броя на новините в отделните емисии за съответния ден, така и
средните аритметични стойности на отделните категории за изследвания период.
Например новината „Искане за импийчмънт на президента“ съобщена в централната
емисия на бТВ на 19.03.2010 г. е с продължителност от 2:15 мин. Тя попада в категория
Вътрешнополитически новини. В емисията на бТВ на 19 март 2010 г. има 4 броя
новини спадащи към тази сферата от живота в страната. Останалите са: 2:55 мин.
(Критики към тройната коалиция на вътрешния министър Цветан Цветанов и премиера
Бойко Борисов); 0:39 мин. (Депутатите приеха промени в Наказателния кодекс); 5:55
мин. (Започва програма за прибиране на просещи деца). Средната продължителност на
категорията Вътрешнополитически новини за периода 19.03.2010 г. до 28.03.2010 г. е
равна на 5,41 мин. Докато общият брой от излъчените емисии новини на бТВ, за
категорията Вътрешнополитически новини за същия период е равен на числото 18.

Заглавията на новините в Приложение 1 са изписани по начина по който са
зададени от редакционния екип на емисиите (най-често заглавията на дадената новина
се позиционират в долната част на екрана. Там са разположени и имената на
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репортерите и операторите, интервюираните, анализаторите, телефони за връзка,
валутна или борсова информация). Така всеки от зрителите е в състояние да се
ориентира каква информация се разглежда в момента, ако е изпуснал началото й или да
си припомни излъчените новини до момента. В случай, че липсва подобно изписване
или пък е допусната редакционна грешка, няма съответствие между предаваната
новина и надписът, като автор на изследването съм поставил максимално близко
заглавие според темата и насоката в която се разглежда новината.
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2. Анализ на получените данни

Бизнес/Икономика

Както е видно от статистическите данни изведени в хистограмите на Фиг. 8,
Фиг. 9 и сравнителната хистограма на фиг. 10 икономическите новини преобладават в
сравнение с останалите теми от деня. Докато за 10 емисии новини бТВ (600 мин.) е
отделила средно по 9,76 мин., то за същия брой емисии новини, но с обща
продължителност 540 мин., БНТ е излъчила 7,76 мин. икономически вести.

Фиг. 8 Средна аритметична продължителност от излъчените 10 емисии новини на бТВ в минути, за
категориите с различна тематична насоченост, в периода от 19.03.2010 г. до 28.03.2010 г. включително
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Фиг. 9 Средна аритметична продължителност от излъчените 10 емисии новини на Българската
национална телевизия в минути, за категориите с различна тематична насоченост, в периода от
19.03.2010 г. до 28.03.2010 г. включително

Фиг. 10 Сравнителна хистограма на общата аритметична продължителност на новините в категориите с
тематична насоченост за изследвания период
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Прави впечатление, че в изследвания период голяма част от водещата
информация е свързана или с развитието на кризата, или с реформите в България и по
света, или с все по-нови предложения за антикризисни мерки. Новините варират в
широк тематичен диапазон свързан със споменатата проблематика. „България излиза от
кризата“, „Нова фериботна линия между България и Румъния – финансовите
перспективи“, „Сигурността в туризма“, „Шест хиляди лева заплата искат лекари“,
„Криза в авиацията“, „Кризата и новите коли“, „Приватизирането на НДК“, „Натрупан
свръх дефицит в държавата“ (новини излъчени по бТВ), „Консултации за
антикризисните мерки, „Плоският данък остава, „Криза със скъпите лекарства“,
„Информация за безработицата“ (новини излъчени по БНТ).

Тематичната диверсифицираност може да се тълкува по няколко начина:
1. Чрез подобни противоречиви теми простиращи се от „България излиза от

кризата“ до „Криза в авиацията“, „Криза със скъпите лекарства“ и пораждането
на абсурдни на пръв поглед новини като „Приватизирането на НДК“63 медиите
сравнително лесно могат да манипулират аудиторията.
1.1 В период на икономическа криза средствата за масова информация се

възползват от емоциите на хората, „играят“ си с техните чувства, разклатено
самочувствие и предразсъдъци. Когато се информирате за „Натрупания
свръх дефицит в държавата“ това безспорно засилва страховете на
работещите главно в държавния сектор от евентуални съкращения или
намаления в заплащането им. Потребителите, предприемачите и търговците
са обезпокоени от предполагаемо повишение на ДДС като антикризисна
мярка. Всичко това би доведело до цялостно обедняване на населението и
значително свиване на средната класа. Следователно, скалата на търсенето на
специализирана информация касаеща нуждите от първа необходимост, а
именно прехраната и оцеляването на преобладаващата част от населението,
ще се повиши рязко нагоре.

1.2 От своя страна медиите също могат да се окажат и инструмент за
манипулации защото са силно зависими от вариациите на пазара в който
оперират, съответно могат да попаднат в подчинението на рекламодатели и
крупни бизнесмени, интернационални корпорации. Намалението на
заплатите и уволненията в медиите предопределят по-лесната опция да се
подкупи журналист който да прокарва корпоративни интереси в медията в
която работи. Допустимата вероятност се обуславя от данните на
пипълметричната агенция ТНС/ТВ ПЛАН. Те сочат, че кризата е причина за
спада на приходите на медиите от реклама. Експертите прогнозират, че
средно с още около 10% ще спадне печалбата им от рекламната дейност.
През миналата година (2009) телевизиите са отбелязали спад на рекламните
приходи с около 20%, показват още данните на ТНС/ТВ ПЛАН. Това до
голяма степен се дължи и на факта, че те намалиха тарифите си средно с

63 Появиха се слухове, че Националният дворец на културата който е изключителна държавна
собственост може да бъде приватизиран
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около 30%.64 Нетният рекламен пазар през 2009 г. възлиза на 390 млн. лв.,
което е с 25% по-малко от сумата, вложена в реклама в медиите през 2008 г.
(519 млн.лева). Цената на рекламата в медиите като цяло е надолу с между 20
и 35%, а рекламните агенции са свалили тарифите си за обслужване с около
40%. Прогнозата на експерти за 2010 г. е рекламният пазар да спадне с около
7-10%, но е възможно и да се запази на нивото от 2009 година.65

Политиците също в голяма степен могат да се възползват от
икономическата криза за формирането на общественото мнение чрез
медиите. Тук е много важно да отчетем, че по правило медиите дават повече
време и отделят значително място за изказванията на управляващите от
които реално зависи политиката на страната по време на криза. Така
например сериозно време (по телевизията и радиото) и място (в пресата и
интернет) бяха отделени на премиера на България Бойко Борисов (лидер на
политическа партия ГЕРБ) който в продължителен период обсъждаше
няколко варианта за увеличение на ДДС - 22%, 23% и 24 %. В последствие
Борисов обеща, че ще направи всичко възможно данък добавена стойност да
не се увеличава. "Възложил съм да се потърсят всички варианти, за да се
избегне увеличението на налога", пояснява той.66

След като е отключил чувството на страх у обществото като цяло,
Борисов използва и т.нар. метод за оказване на влияние – контрастта.67

Премиерът илюстрира какво би се случило (дава варианти) ако се увеличи
данъкът с 22% или с цели 24%. В последствие обаче, той обещава, че е
възложил да потърсят всички варианти, за да се избегне увеличението на
налога. Това е сигурен начин народът да прозре в него „спасителния месия“,
който без да прави абсолютно нищо, единствено да се изказва чрез медиите,
може да повиши доверието в себе си. Това показва взаимозависимостта на
медиите от една страна и властта от друга.

За да се изследва тематичната диференцираност на новините от една категория
(в случая Бизнес/Икономика) е нужно да се установи техният точен брой за
изследвания период. На фиг. 11 и фиг. 12 съм извел общия брой на новините на бТВ и
БНТ за отделните категории с тематична насоченост. За първата телевизия спадащите
новини към Бизнес/Икономика са 31, докато за втория оператор са 21. От тези данни
можем да заключим, че бТВ отделя не само повече време за икономически новини от
своя конкурент, но също така представя на аудиторията си по-разнообразни теми
касаещи финансовата ситуация основно в Република България.

64 В. Пари, Кризата продава новините на медиите, 25.05.2010 г.
65 В. Капитал, АРА прогнозира спад на рекламния пазар с 10% през 2010 г., 16.03.2010 г.
66 В. Дневник, Борисов: Ще направим всичко възможно ДДС да не се вдига, 02.25.2010 г.
67 Методът на контрастта е подробно описан в книгата на Чалдини, Р., Влиянието – психология на
убеждаването. Изд. Изток-Запад, С., 2005
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Фиг. Фиг. 11 Общ брой на излъчените емисии новини на бТВ, за категориите с различна насоченост, в
периода от 19.03.2010 г. до 28.03.2010 г.

Фиг.
12 Общ брой на излъчените емисии новини на Българската национална телевизия, за категориите с
различна насоченост, в периода от 19.03.2010 г. до 28.03.2010 г.
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Фиг. 13 Сравнителна хистограма на общия брой на новините в категориите с тематична насоченост за
изследвания период

Това предопределя типа зрители които предпочитат да следят новините на бТВ –
икономисти, предприемачи, банкери. Предвид икономическата криза обаче тази
закономерност е значително деформирана. Все по-големи референтни групи
(работници, пенсионери, дребни търговци, държавни служители, жени в майчинство) се
интересуват и активно търсят икономическа информация. Ето защо и двете медии (бТВ
и БНТ) следват пазарно-ориентираните тенденции и обществените нагласи в
предоставянето на специализираната финансова информация. Неслучайно категорията
Бизнес/Икономика е водеща по време и за двете медии в сравнение с останалите им
тематични области. Това ясно се различава в изведената сравнителна хистограма между
двете телевизионни програми на Фиг. 13.

Трябва да се има впредвид, че по-ниският времеви показател относно
икономическите вести на Българската национална телевизия в сравнение с бТВ
се дължи на няколко взаимосвързани показатели. Първият от тях е, че БНТ отделя
по-голямо внимание на сфери, на които частната телевизия не се спира подробно. Това
са Култура, Европейски съюз, Държавна администрация. Силно е присъствието на
международните сведения в емисиите спрямо бТВ. Освен това, трябва да се отчете и
законовото ограничение за продължителността на рекламните спотове, което не е
еднакво за търговските и обществените оператори. Според чл. 89 от Закона за радио- и
телевизия (Изм., ДВ, бр. 12 от 2010 г.)
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(1) Делът на рекламните спотове и спотовете за телевизионен пазар в даден
едночасов период не може да надхвърля 12 минути.

(2) Алинея 1 не се прилага за съобщения, направени от оператора във връзка с
неговите собствени програми, предавания и допълнителни продукти, свързани с тези
предавания, промоция на европейски филми, както и за призиви за благотворителност и
общественополезни каузи.

Държавните радио- и телевизия спазват нормите определени от чл. 90. (Изм.,
ДВ, бр. 12 от 2010 г.)

(1) Общото времетраене на рекламата за всяка отделна програма не може да
надвишава: 1. за БНТ – 15 минути на денонощие и 4 минути на час; 2. за БНР – 6
минути на час.

(2) Българската национална телевизия има право да използва до една трета от
общия обем на рекламното време за денонощието в часовия пояс от 19,00 до 22,00 ч.68

Престъпления/Криминални

На второ място по продължителност в емисията на бТВ са
Престъпления/Криминални новини. За 10-те централни новинарски рубрики
редакторите са отделили средно 8,01 минути. Броят на вестите с криминална
насоченост са 45 (на второ място след самопромоциите), което означава, че средно нова
информация спадаща към тази категория се е съобщавала на всеки 1,78 минути. БНТ е
отделила от времето си в новинарските емисии за информации с криминална
насоченост 4,90 мин., като по този показател е на 5 място спрямо своя пазарен
конкурент. Множеството от броя на новините е 28. Разминаването от повече от 3,10
мин. средна стойност се определя като значителна вариация. За да анализирам на какво
се дължат тези несъразмерими различия в отразяването на събитията по търговския и
държавния оператор е нужно да изучим психологията на криминалните новини.

Те са привлекателни, нерядко сензационни и способни да предизвикат редица
човешки реакции, чувства и емоции като страх, ненавист, тревога, отмъщение, желание
за защита. В Съединените американски щати криминалните новини имат специално
наименование дадено от продуцента на отдел „Новини“ на локалната телевизия WCCO
(Минесота) Джон Лансинг. През 1994 г. той ги нарича „семейно прочувствени
новини“ (family sensitive news).69 „Това е породено не само от факта, че те
(криминалните деяния) често се случват в обществото, а и за това, че някои чисто
човешки качества правят престъпленията значително по-привлекателен материал в
сравнение с други теми.70 Медиите следват практиките: Колкото по-сериозно е

68 ЗРТ, Обн., ДВ, бр. 138 от 24.11.1998 г.; изм. и доп., бр. 12 от 12.02.2010 г.
69 Silcock, W., Heider, D., Rogus, M., Managing Television News, Lawrence Elbaum Associates, 2007, p. 61
70 Сп.”Психология журнал”, Страхът от престъпление в психологичен аспект, Апостолова, Д., бр.71/ май
2010 г.
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правонарушението, толкова е по голям шансът да се появи в новинарските емисии. И
ако няма много новини се отделя по-голямо ефирно време за криминалната хроника.“71

Спорно е обаче, дали тази практика отразява реалните цифри на извършените
престъпления, дали събитията не се изопачават и хиперболизират за да се привлече
аудиторията.72 Освен арсеналът от манипулативни оръжия с който разполагат
журналистите като „кървавото начало“ (bleed to lead), атрактивното отразяване на
криминалните деяния, този тип новини дават благоприятна почва и за т.нар. „теми с
продължение“. Така в централните емисии новини на бТВ на 23.03.2010 г. се съобщава,
че е нанесен побой над манекенката Катрин Вачева от футболиста на ЦСКА Орлин
Орлинов. Вачева споделя пред камерата на бТВ, че от ударите на играча тя е със счупен
нос и множество охлузвания. От репортажа става ясно още, че Орлинов е задържан в 6-
о РПУ, където е признал, че е насилил популярната моделка и водеща. В последствие се
очаква срещу него да бъде повдигнато обвинение за отвличане и побой.

Непосредствено след извършването на побоя зрителите си задават въпросите:
„Какво е предизвикало действията на Орлин Орлинов“, „Каква е цялата истина“, „Ще
осъдят ли футболиста на ЦСКА“, „Какво наказание ще получи?“, „Свършено ли е с
неговото бъдеще във футболния клуб след инцидента“ и др. Чрез тези въпроси се
поддържа и засилва допълнително интересът, обуславян от сензационно представената
информация. Както отделните епизоди на сериалите приключват или биват прекъсвани
за реклама точно на най-вълнуващият емоционален момент, така и голям процент от
криминалните новини търпят развитие с времето. Новинарите използват модела:
„Гледайте ни и утре за да разберете повече...“ Въпреки че голяма част от аудиторията
няма да има никакво отношение към случая, ще следи неговото по-нататъшно развитие.
Мнозина ще оприличат в него собствената си история, други ще погледнат по-глобално
за проблема на насилието над жените. Като резултат може да се стигне до обществен
дебат който да наложи промени в наказателното право.

Ето защо бТВ разглежда в две последователни емисии новини (на 23 и 24 март)
побоя над Катрин Вачева. С оглед развитието на казуса и разкриването на значими
факти, медията е длъжна да осведомява навременно обществеността с цел защита на
върховния й интерес и право на информация.

От своя страна БНТ не е отразила случая в нито една от своите централни
емисии новини. Причините може да са няколко. Първата от тях е преценката на
редакторския екип на телевизията, че новината не представлява значим обществен
интерес. Всеки ден се случват подобни събития, които медиите не разглеждат. Тук
обаче, би трябвало да отчетем фактора познаваемост на лицата – футболист на
титулуван български футболен клуб и манекенка водеща на телевизионно предаване
(към момента на инцидента). В книгата си Deciding What’s News, американският
социолог Херберт Ганс посочва редица критерии за събития и участници в тях които
трябва да бъдат отразени. Той твърди, че „когато някой ползващ се с обществен

71 Пак там
72 Подробен анализ по темата Bordiga, E., Federico, Ch., Sullivan, J., The Political Psychology of Democratic
Citizenship, Oxford University Press, 2009, p. 277 - 299
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престиж наруши закона или има предположения за това, то това е новина“.73

(Множество автори също изследват съдържанието, стойността на новините и факторите
определящи кое е новина – Галтунг, Мари-Руге, Катц, Лангер, Барт). Другата
вероятност за отсъствието е, че Катрин Вачева се съгласи да даде интервю единствено
пред журналистката на бТВ Миролюба Бенатова. Предвид конкуренцията на двете
телевизии, не е изключено от БНТ да не са пожелали да включат както откъс от
проведеното интервю, така и нищо по случая. Това пък ще свидетелства за липсата на
сътрудничество при което ощетени ще се окажат реципиентите. Не е изключено
отсъствието на тази информация да се е преопределила от възникнал технологичен
проблем или ресурсен дефицит.

Може да се обобщи, че значителните разлики в отделеното време за
криминални новини в полза на бТВ в сравнение с БНТ се дължи на два основни
фактора:

1. бТВ е пазарно-ориентиран доставчик на медийни услуги излъчващ
информация която въздейства върху емоционалното състояние на масовата
аудитория. Няма човек който да не остане съпричастен с блудство на
педофил над невръстно дете или терорист самоубиец причинил смъртта на
десетки невинни. Така телевизията цели да привлече повече зрители,
респективно рекламодатели, да си осигури влияние.

2. БНТ отделя повече време от БТВ в емисиите си новини за теми с по-тясно
специализиран характер – международни новини, държавна администрация,
селски райони, специфични области от културата. Това се предопределя от
функциите й на национален обществен оператор. Според чл. 50 от Закона за
радио- и телевизия Българското национално радио и Българската национална
телевизия изготвят програмната си политика в съответствие с изискванията
за национални обществени оператори за радио- и телевизионна дейност.74

Реклами и самопромоции

Съществена разлика в сравнителната хистограма се забелязва в процентните
стойности на рекламите по време на емисиите новини. Търговската телевизия бТВ е
отделила средно 11,55% за рекламни спотове, докато БНТ почти на половината –
6,55%. Тези несъответствия се наблюдават в зависимост от рекламните ограничения
които са регламентирани в Закона за радио- и телевизия (чл.89 – чл. 92).

От друга страна е неограничено времето на търговските и държавни медии за
самопромоции за съобщения, направени от оператора във връзка с неговите собствени
програми, предавания и допълнителни продукти, свързани с тези предавания, промоция
на европейски филми, както и за призиви за благотворителност и общественополезни

73 Gans, H., Deciding What’s News, Northwestern University Press, 2004, First published in 1979, Evanston,
Illinois, p. 9
74 ЗРТ, Обн., ДВ, бр. 138 от 24.11.1998 г.; изм. и доп., бр. 12 от 12.02.2010 г.
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каузи.75 Ето защо средните дялове и брой на самопромоциите по време на новинарските
емисии са сравнително равни за двете телевизии.

Тази тенденция може да се възприеме като накъсваща цялостта на новините
практика, предизвикваща досада у зрителите. Въпреки това редакторите на новините са
изучили добре общественото мнение и знаят ефекта на самопромоциите. Те копират
добре познатия ни модел на механичния смях по време на забавните сериали,
ситкомите. Той също е неприятен за мнозина, но играе ролята на „социално
доказателство“ (Р. Чалдини). Когато аудиторията се смее (макар и изкуствено записан
смях) се предполага, че моментът е смешен щом и други го възприемат като такъв. От
своя страна, самопромоциите по време на новините задействат любопитството на
човека. Със сигурност съществува и корелация свързана с психологията на
диференцираната медийна аудитория. Когато се промотира важно за нацията събитие,
значимо журналистическо разследване или касаещо дадена социална обществена група,
особено ако не е излъчено в подробен репортаж по време на емисията новини, то със
сигурност ще привлече вниманието на дадените таргет групи или обществото като
цяло. Самопромоциите са средството чрез което се задържа вниманието на аудиторията
към съответната медия и след края на новините.

Ако условно съберем средните процентни стойности на рекламите и
самопромоциите на бТВ и БНТ с тези на категориите Спорт и Прогнозата за времето
ще се получи, че двете телевизии отделят значително време за тези категории. Сборът
който се получава е 35,42% (бТВ) и 34,35% (БНТ).

Изследване на 1000 часа местни телевизионни новини в Лос Анжелис дава
подобна картина (Фиг. 14): От 30 мин. за новини средно има 8,30 мин. реклама, 2,30
мин. самопромоция, 3,30 спорт и времето. Останалите 15 минути се разделят по равно
за местни и други новини. Между тях водят новините за престъпления.76

75 ЗРТ, чл. 89 (Изм., ДВ, бр. 12 от 2010 г.), ал. 2, Обн., ДВ, бр. 138 от 24.11.1998 г.; изм. и доп., бр. 12 от
12.02.2010 г.
76 Изследването е проведено от The Norman Lear Centertainment, Studying and Shaping the Impact of
Entertainment and Media on Society. Проучването е приключило на 11.03.2010 г.
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Фиг. 14 Изследване на 1000 часа новини на 8 местни телевизии в американския щат Лос Анджелис

След представянето на резултатите на обществото, американският медиен
регулатор взе решение да обсъди доколко спектърът се използва в обществен интерес,
каква е ролята на лицензиите и защо се наблюдава цунами на медийната
консолидация.77 По този повод членът на американския медиен регулатор FCC Майкъл
Копс заяви: „Пазарът продължава да казва „по-голяма печалба, по-голяма печалба“.
Така че ако сте на 15% печалба тази година, трябва да достигнете до 20% догодина.
Ако пък направите 20% през следващата година, вие се нуждаете от 25% или 30% през
следващите години или вашият медиен остров ще бъде купен и поставен на сушата на
големите консолидирани медии.“ Какъв ще е резултатът? Рязко намаляване на
редакционния екип, уволняване на репортери, затворени журналистически бюра.
Знаете ли, че повече от половината наши щати не разполагат с един акредитиран
репортер от Капитолий?78 Как тогава може да се поеме силна отговорност?
Разследващите журналисти са застрашени видове, и често развлекателните реклами
(инфотейнмънта) са наистина необходими за хората гледащи новините. Някои
компании правят това с удоволствие, други с нежелание, но резултатът е един и същ -
малко новини и информация, което е сериозно нямо дъно на демократичния диалог,

77 Огнянова, Н., Медийно право, ТВ Новини: http://nellyo.wordpress.com/2010/03/14/us/
78 Капитолий в Съединените американски щати е сграда - седалище на федералната или щатската
законодателната власт.

http://nellyo.wordpress.com/2010/03/14/us/
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намалена гражданската ангажираност, както и липсата на значим обществен контрол и
интерес.“79

С последните изменения на Закона за радио- и телевизия в Република България
също отпадна забраната за реклама в новините. Според чл. 86, ал. 2 от медийния закон
„Филми, създадени за телевизията (с изключение на отделни серии, сериали и
документални филми), кинематографични произведения и новинарски предавания
могат да бъдат прекъсвани от реклама и/или пазар по веднъж за всеки период с
програмирана продължителност от най-малко 30 минути.“80 Заличена е предходната
норма, че „не се прекъсват за реклама новини, политически и икономически коментари
и анализи, документални филми и детски предавания.“81

Тази законова норма може да се счита като нарушаваща цялостта на новините и
съдържанието в тях. Това е поправка която безспорно гарантира интересите на частния
медиен сектор. За целите на настоящата магистърска теза съм разгледал детайлно
казуса с промените на Закона за радио- и телевизия в Трета глава. В голямата си част те
защитават бизнес интересите на търговските медии в България.

Международни новини

Търговските медийни институции освен да генерират печалба, своевременно
тяхно задължение е да защитават обществения и национален интерес и установените
социо-културни норми. В емисиите новини това съотношение се изразява с отделеното
време за реклами, самопромоции, развлекателни новини от една страна, и с
актуалността на информацията, нейното разнообразие и значимост за всички
референтни групи. В тази връзка е необходимо подробно да анализираме отделеното
време и брой на международните теми в централните емисии новини излъчени по бТВ
и БНТ. Търговският оператор е отделил едва 3,47% средно за информации с подобен
характер, докато държавната медия - 11,40%. Ако към тези стойности прибавим и
новините отнасящи се за Европейския съюз, които приемаме, че също са с
международна насоченост, стойностите в полза на БНТ стават още по-големи (5,14% -
бТВ; 16,35% - БНТ). По времетраене международните новини на обществената
телевизия се нареждат на трето място непосредствено след категориите икономически
новини и спорт, докато по брой са на първо място.

Като цяло, пазарно-ориентираните медии отделят повече време в новините си на
franchise news (избрани новини, местни новини), при които информационните емисии
се фокусират върху местни новини (или такива предоставени от местната общност) с
цел привличане вниманието на местните зрители, най-често в комбинация със слогани
като „новините, които може да видите” или „в 8 на  твоя страна (на твоето място)” и
тематичен акцент върху популярни области като здравето, търговията, родителски

79 FCC commissioner Michael J. Copps remarks to the future of media workshop public interest in the digital era
Washington, DC, 04.03.2010
80 ЗРТ, чл. 86, ал. 2, (Изм., ДВ, бр. 12 от 2010 г.), Обн., ДВ, бр. 138 от 24.11.1998 г.; изм. и доп., бр. 12 от
12.02.2010 г.
81 ЗРТ, чл.83, ал. 2, Обн. ДВ. бр.138 от 24 Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г.
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проблеми, домашни животни, забавление, криминални новини. Съществуват и т.нар.
tabloid news (таблоидни новини), чието съдържание е изцяло със сензационен
характер.82

Категориите: Вътрешнополитически новини, Светски новини, Здраве,
Протести, Трафик и др.

Както сочат и данните получени от проведеното изследване, бТВ отделя повече
време от БНТ за здраве, светски новини, криминални хроники, вътрешнополитически
вести и значително по-малко за културни теми и международни вести. От социално-
психологическа гледна точка, националната аудитория се интересува от събития
случващи се в отдалечените краища на света, извън страната в която живеят и от теми
които пряко или косвено не засягат техния начин, стандарт и стил на живот. Не
представляват масов интерес решенията на политически партии касаещи единствено
вътрешната стабилност на тяхната страна например или информации свързани със
здравната реформа в Чили. Голяма част от българите не вземат сериозно отношение в
Израело-арабския конфликт. Когато обаче се случи сензационно събитие свързано с
конфликта и/или са въвлечени граждани на РБългария в него, едва тогава аудиторията
следи с интерес събитията, изразява мнение, реагира (организира демонстрации,
протести). Това се случва предимно под влиянието на чувствата и емоциите
предопределени от националната съпричастност, чисто човешките качества като
състрадателност, ненавист, желание за мъст. Ето защо, когато се разглеждат подобни
теми, те се представят с изявен таблоиден или сензационен характер.

Подобни теми, подчиняващи се на горната характеристика често присъстват в
емисиите новини и на двете телевизии. Такива са например: „Скандал след изявление
на военен в САЩ“ (темата касае обвинения на висш военен към американски войници
които са хомосексуалисти), „Гей бракове в САЩ“, „Американка осъди тютюневи
компании“, „Дъжд от пари в САЩ“ (новини по бТВ); „Папата срещу свещенници –
педофили“, „Вулкан изригна в Исландия“, „Френските проститутки на протест“,
„Сръбски митничари не допускат български помощи за Великден“, „Испанското
бикоборство“ (новини излъчени по БНТ). Трябва да отбележим, че в сравнение със
средния брой на новините и разглежданите теми, тези на частната телевизия са
преобладаващо със сензационен и „жълт“ характер. От своя страна, държавният
оператор разглежда по-голямо многообразие от теми осведомяващи зрителите за
политическия, културен и социален живот в различни територии от света.

Заключението което се налага е, че обществената телевизия показва по-
подробно, детайлно и информационно наситено теми от международния живот в
специална рубрика към централните емисии новини - „Международна хроника“.
Въпреки некомерсиалния характер на международните вести, редакторската политика

82 Попова, М., Пазарна ориентация на новините, сп. Медии и обществени комуникации, бр. 2, април
2009г.
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на телевизията се стреми да е в защита на обществения интерес, на отделните социални
групи които се интересуват и търсят подобна информация. Това са малцинствата в
България, чужденците, посланниците в страната, хората които имат близки в чужбина,
студентите и високо образованите хора като цяло (с университетско образование,
хората с разнородни интереси) и други.

Следователно, ниският процент на международните новини по бТВ е следствие
от старателно изучената от медията сегментация на аудиторията и неините
предпочитанията. Затова те отделят повече време в сравнение с БНТ на новини с
вътрешнополитически характер, на събития случващи се главно на територията на
Република България, с пазарна насоченост. Такива, които пряко или косвено засягат
живота на населението, предизвикват чувствата и любопитството на зрителите,
съдържат сензационен характер или са с развлекателна тематика. Подобни сведения
разгледани в централните емисии по Бтв са например: „6 хил. заплата искат лекарите“,
„Тангото и политиката“, „Арестувани хулигани след гей протест“, „Депутатите си
определиха датите за Великденската ваканция“ и др.

PR

Прекаленото преекспониране на новините обаче може да доведе до заблуда на
обществото което да си зададе въпроса: „Кое е новина и кое не е?“. В сравнителната
хистограма се забелязва, че търговската телевизия отделя средно 1,81% за категория
която съм определил като PR, докато държавната далеч по-малко – 0,67%. Тук попадат
излъчените от двете телевизии събития или активности, които съществуват поради
единствената цел да привлекат медийна популярност и нямат реална връзка с никоя
друга функция на „истинския” живот. Без медията, нищо съществено всъщност не се
случва на това събитие, затова псевдосъбитията ги приемаме за „реални” само когато са
отразени по новините, рекламите, телевизията или какъвто и да е вид медия.83 Този тип
събития, намерили място в медиите, са определени като псевдоновини от американския
професор по история Даниел Бурстин.

От тук, според Колин Котър, автор на книгата “Newstalk”, произлиза и псевдо-
връзката в отношенията между медията и аудиторията. Тя определя, че симулираният
аспект на взаимоотношенията се състои в елементите с които си служат репортерите
като препредадената реч, разказването чрез промени в съдържанието, стилистическото
опростяване, несъответствието с времето и възможностите на медията (недостатъчно
човешки ресурси, технология).84

Част от заглавията на сведенията излъчени в категорията с тематична насоченост
PR по бТВ са: „Форум „Жени-лидери“, „Информация за висок джакпот на държавната
лотария“, „Уникално състезание в Чепеларе“, „Момиче взема поста за един ден на
министъра на финансите Симеон Дянков“, „Ученици стават репортери за един ден в

83 Вж. Boorstin, D., The Image: A Guide to Pseudo-Events in America, New York: Vintage Books, 1992
84 Cotter, C., News Talk, Investigating the Language of Journalism, Cambridge University Press, 2010, p. 130
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бТВ“. За изследвания период в новините на обществената телевизия са споменати три
вести в същата сфера: „Детски филми на БНТ с награди“, „Тотото – антикризисна
мярка“, „Бал на фондация „Искам бебе“.

Определението което дава проф. Здравко Райков в книгата си PR – технология
на успеха“ за PR е, че това е „едновременно наука, изкуство и технология за оптимална
организация на човешката дейност чрез непрекъснато и ефективно общуване между
различни организации и обществеността“.85 Новините в областта на връзките с
обществеността са инициирани от дадена компания, организация или личност.
Доказателство са присъстващите информации за Българския спортен тотализатор, за
изграждането на публичния образ на министъра на финансите Симеон Дянков който
отстъпва поста си за един ден на ученичка от средно общообразователно училище. PR в
сферата на туризма също е застъпен като се промотира интересно състезание в град
Чепеларе. Самопромоционалният PR пък е в инструментариума на двете телевизии -
„Ученици стават репортери за един ден в бТВ“ и „Детски филми на БНТ с награди“.

Излъчването на PR вести и по двете телевизии не трябва да се възприема
непременно едностранно, особено негативно. Защото нерядко този тип новини
съдържат определена информационна стойност и информация която представлява
обществен интерес. Тогава те заслужават своето място в информационните емисии.
Практиката да присъстват PR теми е предопределена донякъде и от резонната
ограничителна норма в Закона за радио- и телевизия която гласи: „Не се допускат
платени репортажи в новини“.86 На това основание, технологията на PR е най-
подходящата за дадена компания или личност да привлекат вниманието на медиите и
да попаднат в новините и то по изключително евтин и ефективен начин.

По презумпция PR не се съдържа само в обособената за целите на изследването
категория. Елементи на политически PR може да се съдържат във всички останали
сфери. За такава може да се счете информацията в централната емисия новини по бТВ
на 26 март. В нея се съобщава, че се правят подписи в подкрепа на президента на
Република България Георги Първанов и финансовия министър на страната Симеон
Дянков. До този откровен PR ход, целящ да докаже кой от двамата се ползва с по-
голямо доверие от обществеността се стигна след конфликт между двамата политици.
Той се състои в „накърняващи авторитета на държавния глава внушения за имоти и
средства на президента зад граница, направени в едно телевизионно предаване на 1
март 2010 г.. След тези изказвания, държавният глава настоява министър Симеон
Дянков да изясни и докаже своята позиция или да подаде оставка."87 В последствие,
срещата между двамата, поискана от Дянков, започва с лични обяснения и завършва с
остри политически обвинения от страна на държавния глава. На страницата на
Първанов в интернет е публикувана стенограмата от разговора. Записването на
разговора от страна на държавния глава, без знанието на финансовия министър (както
той твърди) допълнително задълбочи конфликта. Това е и причината отделите по

85 Райков, З., PR–технологията на успеха, изд. Дармон, 2003, с. х
86 ЗРТ, чл. 86, ал.5, (Изм., ДВ, бр. 12 от 2010 г.), ал. 2, Обн., ДВ, бр. 138 от 24.11.1998 г.; изм. и доп., бр.
12 от 12.02.2010 г.
87 Становище изразено в официалната интернет страница на президента на Република България Георги
Първанов: http://www.president.bg/news.php?type=3
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Връзки с обществеността на двамата политици да създадат новина, чийто
информационни качества са спорни и която сама по себе си по-скоро би изострила
дебата. В крайна сметка обаче се изпълняват максимите, че „победителите не ги съдят“
и „всеки трябва да се вслушва в общественото мнение и волята на народа“.

Разследвания

В сравнителната хистограма прави още впечатление, че за 10 централни емисии
новини, репортерите на търговската телевизия са направили общо две разследвания
(0,28% средно от времето на емисията), докато по обществения оператор не са
излъчени репортажи с тясна специализация Разследване. Причините за тези тенденции
са основно две:

1. Разследващата журналистика изисква значителен финансов, човешки и
технологичен ресурс, професионализъм, време за да се проучат всички факти
около даден казус.

2. Силният натиск който упражняват част от засегнатите лица срещу които е
насочено разследването. Ето защо Комитетът на министрите към Съвета на
Европа дава няколко насоки за гарантиране независимостта на обществените
разпространители. Те са :

2.1 Силни гаранции за редакционна независимост и институционална автономия,
например по отношение на програмните схеми, представянето на новините,
финансовото управление и управлението на персонала

2.2 Забрана на цензурата
2.3 Изискване към членовете на управителните органи да бъдат назначавани по

отворен и плуралистичен начин и да бъдат представители на обществото
като цяло

3. Централните емисии новини не са основните предавания на двете телевизии
в които се провеждат журналистически разследвания, но са водещи особено
при съобщаването на обобщените резултати от направените разкрития. Тясно
специализирано предаване в областта е „бТВ репортерите“. Това е специална
рубрика за задълбочени разследвания и репортажи на журналистите от бТВ,
която от септември 2008 г. става част от централната емисия новини в събота
и неделя.88 "Открито с Валя Ахчиева" пък е предаването за журналистически
разследвания по обществената телевизия. То създава репортажи от мястото
на събитието, използва факти, документи, разкази на очевидци и свидетели
на дадено събитие. Излъчва се всеки вторник по БНТ.89

Въпреки че разглежданите теми в рамките на четирите предавания „бТВ
репортерите“, обхванати в периода на изследването са поставени в различни категории,
съдържателната им структура изобилства с елементи на разследване. Предаването на 20
март отразява проблема с дупките по пътищата на големите градове и страната като

88 http://www.btv.bg/shows/btv-reporterite/za-predavaneto
89 http://bnt.bg/bg/productions/69/edition/8133/otkrito_s_valja_ahchieva

http://www.president.bg/news.php
http://www.btv.bg/shows/btv-reporterite/za-predavaneto
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цяло. Затова се приема, че тематичната насоченост на репортажа с продължителност от
близо 15 мин. спада към Трафик. В репортажа са направени и значими за обществото
разкрития. Става ясно, че дупките не се запълват с необходимите 4 см асфалт каквито
са изискванията, а с по-малко от 2 см който единствено се разпръсква. По нормите
горният слой на републиканските пътища трябва да се преасфалтира на всеки 7 г., а
общинските – на всеки 5 г., - правило което не се спазва. Другата причина за лошото
състояние на пътните настилки е, че инфраструктурата не е поддържана от много
години. Отразени са гледните точки на министъра на регионалното развитие и
благоустройството Росен Плевнелиев, от Любомир Христов – заместник кмет на
София, от представител на строителна фирма, работници, обикновени граждани.

На 21 март репортерката на телевизията Кристина Баксанова представя
историята на български род, който преживява ужаса от репресивните мерки на
Държавна сигурност. Този материал с обща продължителност от 17,02 мин. попада в
категория Вътрешнополитически новини защото е свързан с наложената политика на
страната преди демократичните промени през 1989 г. Тук разследването не е
осъществено от телевизията. Тя е каналът чрез който неврологът д-р Кирил Китанов
разказва личната си драма.

Проблемът с трансплантациите е темата излъчена в „бТВ репортерите“ на 27
март. Репортажът е с времетраене от близо 16 минути. Неговата тематична насоченост
е Здраве, но в него се съдържат редица факти неизвестни за широката общественост.
Медийният продукт показва кадри как реално се осъществяват операциите, както и
цялата конфиденциална организация на всички звена от дългата верига институции,
които се задействат при донорска ситуация. Репортерката Габриела Наплатанова стига
до заключението, че трансплантациите са се увеличили в пъти през последните няколко
години, но хората, които имат нужда от донор, се оказват многократно повече от
регистрираните в листата на чакащите.

В предаването „бТВ репортерите“ излъчено на 28 март се разглежда темата:
„Бизнесмени притежават незаконно африкански животни“ с обща продължителност от
15,53 минути. Категорията към която спада излъченият репортаж е
Криминални/Престъпления. Това е породено от обстоятелството, че отглеждането на
големи африкански животни на територията на Република България извън
зоологическите градини е незаконно. В материала се съобщава за проведени акции на
Министерството на вътрешните работи които са приключили с арести и глоби за
нарушителите. Въпреки това, според неофициални данни, които съобщава медията, в
България има още поне 50 такива животни.  В „бТВ репортерите“ е проследен каналът
по който се транспортират нелегално тези животни в България, посочват се лица
притежатели на тигри, леопарди и пантери.

Освен, че разследващата журналистика е високо ценена от зрителите на всяка
медия, тя допринася за изграждането на положителният й имидж, сподпомага за
привличането на по-голяма като численост и сегментация аудитория която от своя
страна все-повече я асоциира с качественост и надеждност на информацията. Ефектът
се трансформира в желанието на повече рекламодатели да промотират продуктите си
чрез тази медия.

http://bnt.bg/bg/productions/69/edition/8133/otkrito_s_valja_ahchieva
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От друга страна, демокрацията се основава на няколко принципа, един от които
е отговорността на избраните представители и обществени служители към народа. В
най-идеалния случай, този процес би трябвало да осигурява множество механизми, но
дори и най-добрите системи могат да станат обект на злоупотреба. Опитът показва, че
когато се извършва някаква злоупотреба, разследващите журналисти са сред тези,
които имат най-добра позиция да я изложат и да ни уверят, че е взето справедливо
решение след това.90

Наука/Технологии

Като цяло и двата оператора са отделили сравнително незначителен среден
процент на теми свързани с Наука/Технологии (1,59% бТВ; 0,73 БНТ). Това е
специализирана област която се свързва с високи научни достижения и открития които
може да са фундаментални за човечеството, внедряването на нови технологии
улесняващи битието на хората. Американският опит показва91, че зрители със засилен
интерес към науката и технологиите са преди всичко мъже – 95%. Средната им възраст
възлиза на 22 г. Ниските стойности най-вероятно се дължат на тясно-специализираната
сегментация на аудиторията и в частност немасовият характер на този тип новини. Ето
защо, двете телевизии отразяват сведения които ще заинтересуват не предимно мъжете
на определена възраст (например теми свързани с производството на бормашини или
автомобилни части, внос на вътрешния пазар на нов вид строителни материали).
Телевизиите залагат темите свързани с науката и технологията да са от първостепенно
значение за възможно по-голяма част от аудиторията. Преобладаващите информации
са от типа: „Камери на колите на Държавната автомобилна инспекция (ДАИ)“. След
като бъдат поставени камери на колите на ДАИ ще се следи по-надеждно за нарушения
по пътя и дали служителите от инспекцията не вземат подкупи. Друга новина отнасяща
се до сигурността и здравето на хората е свързана с внедряването на „Система за ранно
предупреждение от природни бедствия“.

Култура

Както вече отбелязахме, предвид изцяло търговския си характер бТВ акцентира
повече върху популярни области като здравето, икономиката, забавлението,
криминалните новини и значително по-малко за култура – 2,10% (10 броя новини).
Общественият оператор е излъчил средно 5,81% културни вести (18 броя новини).

90 Мендел, Т., Свободата на изрaзяване и разследващата журналистика. Материалът е от конференцията
на тема “Ролята на обществените медии за неподкупност и прозрачност на обществените отношения”,
20-24.07.1998, Сантяго, Чили
91 Frank, R., Greenberg, M., Interest-based Segments of TV Audience, Journal of Advertising Research, October
1979, p.43-52
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Статията на Георги Чобанов „Културните новини в перспективата на новите медии”92

подлага на изчерпателно разискване темата за мястото на културата в българските
медии и за начина, по който културните новости се популяризират от тях. Поставен е
основния въпрос дали културата създава новини, които пълнят предаванията на
медиите, или самите медии лансират тази култура, която да им поднесе нужните
новини. „И ако преди “удобна” беше онази култура, която беше идеологически
обработена, то сега е “удобна” културата, която може да привлече по-широк кръг
платежоспособни потребители.”93

Сериозен дебат относно значимостта на разглежданата културна информация
представляват някои от темите на частната медия като: „Пролетно почистване в София“
(темата е разгледана два пъти на 20.03 и на 28.03), „Какво е абсурд“ – въпрос зададен от
репортерите на бТВ в рубриката към централната емисия новини „Малкият коментар“
(деца от 3 до 7 годишна възраст коментират най-разнообразни теми от политическия,
икономическия и социален живот), „Гледаме повече телевизия – около 5 часа средно на
ден“. Същевременно БНТ също е отразила на два пъти темата за пролетното
почистване, но репортерите са разгледали далеч по-разнородни събития включващи -
„Спомен за актьора Григор Вачков“, „Клипът на Миро „Ангел“ участващ на
„Евровизия“, „От „Биоразнообразие“ поставят платформи за щъркелови гнезда“,
„Национален събор на трабантите“ и др. Това са все теми, които не присъстват в
централните емисии новини на Българската национална телевизия.

Ефектите за аудиторията от излъчването на предимно културни новини с
пазарно-ориентиран характер или отделянето на голямо внимание на псевдо-новини
към които несъмнено спада многократното отразяване на пролетното почистване, могат
да доведат до:

1. Заблуда, че в държавата не се случват значими културтни събития като
театрални представления, танцови спектакли на операта и балета, изложби на
различни художници, литературни беседи.

2. В стремежа си медиите да отразяват масовите културни събития се изгражда
устойчив стереотип у зрителите, че операта, балетът, изложбите са скъпи
изкуства достъпни предимно към елитарните групи. Т.е. медиите не
трансформират този тип културни ценности в асимилируеми за широката
публика.

От друга страна, „удобната” култура, която може да привлече по-широк кръг
платежоспособни потребители, (както я определя Георги Чобанов), се предопределя от
мощния PR екип на платежоспособните компании или личности, които са в състояние
да издействат репортаж в емисиите новини на водещите телевизии. Така някои от
значимите културни новини могат да бъдат изместени от събития с продуциран
сензационен характер.

92 Чобанов, Г., Културните новини в перспективата на новите медии. Национална научна конференция
"Вестникът и обществото", ВСУ "Черноризец Храбър", Варна, 15-16.04.2005 г.
93 Пак там
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3. Изводи

На базата на получените и обработените данни от изследването могат да се
направят няколко генерални извода и обобщения:

Основни прилики при отразяването на новините между бТВ и БНТ:

1. Моделът на подбор на новините по търговската телевизия бТВ и по
обществения оператор БНТ (както и медиите в света) следва точно
определени закономерности. Те са интегрирани в човешките потребности,
които играят ключова роля за развитието на човешките ресурси и мотивация.
Още през 1954 г. американският психолог Ейбрахам Маслоу дефинира
своята пирамида (йерархия) на човешките потребности. Тя се състои от пет
нива: 1. На най-ниско ниво са физиологическите нужди: за въздух, вода,
храна, сън и основните изисквания за поддържане на живота. 2. Нуждата от
безопасност, сигурност и спокойствие. 3. Социални потребности от
одобрение, привързаност и любов. 4. Потребност от уважение, социален
статус, признание и самоуважение. 5. Потребност от себеутвърждаване
(себеактуализация) - най-високото и абстрактно ниво в пирамидата.
Маслоу вярва, че потребностите от по-ниските нива са по-силни от тези от
по-високите и че всяка потребност от по-ниско ниво трябва да бъде
сравнително добре задоволена, преди да се появи потребност от по-високо
ниво.94

От своя страна, медиите обръщат пирамидата на човешките
потребности дефинирани от Маслоу (Фиг. 15). В подредбата на темите в
емисиите новини, връх в пирамидата (най-често отразяваните теми) вземат
събитията свързани с най-необходимите човешки нужди - основните
изисквания за поддържане на живота и здравето или тяхната липса. Това
трансформира актуалността на новините в сензационни, от които
аудиторията се вълнува – било то защото това касае тяхното собствено
оцеляване (пряко или косвено са въвлечени в тях), или поради факта, че
пораждат човешкото любопитство и чувства. Тук попадат икономическите
новини за които бТВ и БНТ са отделили най-много време. Защото когато
съществува финансова криза, това непременно означава инфлация,
намялаване на заплатите, уволнения. Всичко това от своя страна касае
здравето на индивидите. Проблем става изхранването на семейството,

94 Janet A. Simons, Donald B. Irwin and Beverly A. Drinnien, Maslow's Hierarchy of Needs, Psychology - The
Search for Understanding, West Publishing Company, New York, 1987
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намирането на средства за медикаменти, а от тук и проблемите със съня и
цялостното физическо състояние.

Финансовата криза по презумция попада и в следващото стъпало от горе
надолу в пирамидата на човешките потребности на които медиите обръщат
значително внимание – сигурността. Тя касае обезпечеността на индивидите,
техните опасения от уволнения или финансов колапс. Тук попада и другата
категория с най-високи средни показатели отнасяща се до сигурността –
Престъпленията/Криминалните новини. Свързани със сигурността на хората
са сведенията касаещи трафика, случващите се инциденти и катастрофи,
протестите на отделните референтни групи, вътрешнополитическите новини,
държавната администрация, международните новини, Европейският съюз.

Едва след като са разгледали тези човешки потребности, медиите
отразяват теми свързани с принадлежността на индивидите. Това са
репортажи свързани най-често с родовите традиции, празници и обичаи
(категория Религия/Чествания), отразяват се събития от обикновения живот
на гражданите.

Фиг. 15 Политиката на медиите е да отразяват събития свързани с липсата на най-низшите човешки
потребности

Физиологични
нужди

храна, вода, сън,
здраве

Сигурност
подслон, безопасност,

обезпеченост

Принадлежност
любов, семейство, общност

Увереност
слава, уважение, самоуважение

Самоусъвършенстване
духовност, постижения, учение
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В предпоследното и най-ниското ниво от пирамидата медиите се
интересуват от успели личности допринесли за развитието и престижа на
страната си – учени, революционери, владетели, политици, творци, писатели,
музиканти. Те обръщат внимание на събития свързани с културния и
образователния живот на страната, с развитието на науката и технологиите,
духовните измерения на обществеността.

Тези закономерности са в зависимост от степента на демократично
развитие на страната, стандарта на живот, общовалидните норми.
Следователно, колкото по-неразвито и бедно е едно общество, толкова
повече медиите ще разглеждат теми свързани с човешките потребности от
върха на пирамидалната структура, и обратното.

2. Двете телевизии търсят популярност, обществено одобрение и влияние
отделяйки голям процент от времето си за финансови вести и новини с явно
изразен криминален характер.

3. Новините на бТВ и БНТ могат да се определят като силно комерсиализиран
продукт. Не само поради присъствието на множеството икономически вести,
новини за престъпления и сензационни теми, но и поради обстоятелството,
че те отделят значителен процент от времето в емисиите новини за реклами,
самопромоции, спорт и информация за времето. Единствено рекламните
ограничения за държавните оператори са причина за по-ниските рекламни
стойности на обществената телевизия.

Основни разлики при отразяването на новините между бТВ и БНТ:

4. БНТ отделя повече време от БТВ в емисиите си новини за теми с по-тясно
специализиран характер – международни новини, държавна администрация,
селски райони, специфични области от културата, като по този начин се
опитва да информира и защитава интересите на сравнително малките
референтни групи от обществото.

5. БТВ отделя повече финансови, ресурсни средства и време за
журналистически разследвания. Това се обуславя от факта, че търговската
телевизия разполага с повече средства като по този начин заема по-добри
рекламни и рейтингови позиции в сравнение с БНТ. В това отношение
медията по-добре изпълнява своята функция на регулатор на властта.
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4. Възможности за промени в модела на предоставяната
информация в емисиите новини с цел защита на
аудиторията

Необходимо е прилагането на редица от мерки чрез които телевизионните
новини да гарантират основното право на всички референтни обществени групи от
информация. Промени могат да се направят в няколко направления:

1. След последните изменения и допълнения на Закона за радио- и телевизия
отпадна ограничението новинарските предавания да не бъдат прекъсвани от
реклама и/или пазар по веднъж за всеки период с програмирана
продължителност от най-малко 30 минути.95 Допълнителното накъсване на
новините (практика е новинарските емисии да се прекъсват за реклама преди
емисията спорт, прогнозата за времето или друга емисия в рамките на новините)
нарушава тяхната цялост и тази на емисията. Това води до множество и досадни
за аудиторията рекламни паузи. Зрителите могат да изпаднат в заблуда какво
предаване гледат или да загубят ориентация кои новини са били разглеждани,
(особено ако дадена новина продължава да се разисква след рекламния блок),
преди прекъсването за реклама. От своя страна медиите губят ценно време да
представят нови теми като им се налага да припомнят на аудиторията какви
теми са минали в емисията новини и какво им предстои да видят. Ето защо, тази
законова поправка е неадекватна, несъстоятелна и не защитава обществения
интерес като цяло, затова е наложително да бъде отменена.

2. За да се гарантира тематичното разнообразие в новините и тяхната значимост
за обществото е необходимо в Етичния кодекс на българските медии96, като
основен саморегулативен документ в сферата, да се добави текст спазващ тези
принципи. Той може да е допълнение към т. 2 от Кодекса отнасяща се за
Събиране и представяне на информация. В новосъздадената точка 2.1.3 да бъде
записано както следва: „Ще предоставяме разнообразна и значима информация
от различните сфери на живота в емисиите новини и предаванията с
информационна насоченост като защитаваме интереса както на големите, така и
на малките обществени групи.“
Предвид засилената роля на саморегулацията и корегулацията в Европа и САЩ,
Етичният кодекс на българските медии изглежда най-подходящият документ за
въвеждането на този текст.

3. След тези стъпки трябва да се осъществява редовен (месечен, шестмесечен)
мониторинг на емисиите новини на водещите български телевизии от страна на
медийния регулатор – Съвета за електронни медии (СЕМ, отдел „Мониторинг“).
При неспазване етичните норми е необходимо членовете на СЕМ да провеждат

95 ЗРТ, Чл.86 (Изм., ДВ, бр.12 от 2010 г.), ал. 2, Обн., ДВ, бр. 138 от 24.11.1998 г.; изм. и доп., бр. 12 от
12.02.2010 г.
96 На 25.11.2004 г. е подписан Етичният кодекс на българските медии
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срещи с операторите – да се осъществява активна корегулация. При
необходимост етичните комисии в областта трябва да се самосезират.
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Глава 3

Медийният бизнес срещу държавата – сблъсък за
влияние и финансово надмощие

1. Анализ на последните изменения и допълнения на Закона за
радио- и телевизия

2. Манипулацията при решаването на казуса с финансирането
на Българското национално радио- и телевизия
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1. Анализ на последните изменения и допълнения на Закона
за радио- и телевизия

За целите на настоящата магистърска теза анализирам последните изменения и
допълнения (в сила след публикуването им в Държавен вестник, бр. 12 от 12.02.2010 г.)
на Закона за радиото- и телевизията (ЗРТ). Тяхната основна задача е да се транспонира
европейската директива за аудиовизуалните медийни услуги, а именно Директива
89/552/ЕИО на Европейския парламент и Съвета от 3 октомври 1989 г. за
координирането на някои разпоредби, установени в действащи закони, подзаконови и
административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на
аудиовизуални медийни услуги, изменена с Директива 97/36/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 30 юни 1997 г. и с Директива 2007/65/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 11 декември 2007 г. Така се подготвя прехода към ново
поколение медийни закони, които ще се отнасят за цифрови медии и ще трябва да
отчитат разнообразието от технологични възможности, нови услуги и иновативни
модели на потребителско отношение към информацията.

Новата медийна директива, която България въвежда, изисква регулиране на
медийно съдържание без оглед на средата за пренос, включително програми онлайн. В
обхвата на регулиране влиза и видеото по заявка. Но електронните версии на печатните
издания, личната кореспонденция, дейности онлайн с нестопански характер не са
включени в обхвата на последната медийна директива. Цифровите технологии ще
променят структурата и систематиката на медийното право – и това е непосредствена
перспектива.97

Журналистите, заставени да разкриват източниците си на информация

Първото съществено изменение в ЗРТ произлиза от нормата заложена в чл. 15,
ал.1 според която доставчиците на медийни услуги не са длъжни да разкриват
източниците на информация, освен ако има висящо съдебно производство или висящо
производство по жалба на засегнато лице, на Съвета за електронни медии.98 Текстът
обаче обезсмисля ал. 4 към този член, която гласи, че „журналистите са длъжни да
пазят в тайна източника на информация, ако това изрично е поискано от лицето, което я
е предоставило“.99 Това противоречие най-точно показва една от множеството слабости
в медийния закон. Така, при завеждането на евентуално дело от засегнато лице срещу
журналист, представителят на медиите ще се позове именно на чл. 15, ал. 4 и няма да

97 В. Култура, Огнянова, Н., За медийния закон отвъд еклектиката, бр. 5 (2577), 10.02.2010 г.
98 ЗРТ, чл. 15, ал. 1 (Изм., ДВ, бр. 96 от 2001 г., бр. 12 от 2010 г.) Обн., ДВ, бр. 138 от 24.11.1998 г.; изм. и
доп., бр. 12 от 12.02.2010 г.
99 ЗРТ, чл. 15, ал. 4 (Изм., ДВ, бр. 96 от 2001 г., бр. 12 от 2010 г.) Обн., ДВ, бр. 138 от 24.11.1998 г.; изм. и
доп., бр. 12 от 12.02.2010 г.
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назове източника си на информация. Делото ще достигне до задънена улица, ако тази
неточност в ЗРТ не бъде коригирана. Поправката трябва да се осъществи като се спазят
основните принципи на Закона за нормативните актове (ЗНА)100:

“Чл. 26. (1) Изработването на проект на нормативен акт се извършва при
зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност.

(2) Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане
от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата
на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на
заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и
становища по проекта.

Чл. 27. (1) Министърът – вносител на проект на нормативен акт, който
подлежи на разглеждане от Министерския съвет, го изпраща за съгласуване на
органите, чиито правомощия са свързани с предмета на регулиране на предлагания акт
или които са задължени да го прилагат.

(2) Становищата на органите по ал.1 се изготвят в 14-дневен срок. Чл. 28.
(1) Проектът на нормативен акт заедно с мотивите, съответно доклада към него, се
внасят за обсъждане и приемане от компетентния орган. (2) Мотивите, съответно
докладът, съдържат:

1. причините, които налагат приемането;
2. целите, които се поставят;
3. финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата

уредба;
4. очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има

такива;
5. анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
(3) Проект на нормативен акт, към който не са приложени мотиви,

съответно доклад, съгласно изискванията по ал. 2, не се обсъжда от компетентния
орган”.

Липсата на един от тези компоненти компрометира демократичния
законодателен процес. В случая на досегашните изменения на ЗРТ, който действа вече
12 г. при четвърто парламентарно мнозинство и след 27 изменителни закона, се
наблюдават следните тенденции.

Моделът по който се изготвят законодателните изменения и допълнения се
базира на широко представителна работна група която изготвя текст, върху който се
нанасят важни завършителни щрихи в полза на близкия до властта бизнес.
Откриването на стенограмите от заседанията на предходното правителство показа как
законите се използват в интерес на отделна компания или бизнес. Станишев (бившият
премиер на РБългария – бел.а.) говори за закони, променени в полза на отделни
компании.101

Дори без да се налага да четем стенограмите, правителството на  Сергей
Станишев, в края на мандата си прие скандален Закон за публичното

100 ЗНА - обнародван, ДВ, бр. 27 от 3 април 1973 г., изм., бр. 65 от 1995 г., доп. ДВ бр. 55/2003 г.
101 В. Култура, Огнянова, Н., За медийния закон отвъд еклектиката, бр. 5 (2577), 10.02.2010 г.
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радиоразпръскване. Той уреждаше въпроса за качването на цифров мултиплекс на
търговските телевизии бТВ, Нова телевизия и ТВ2. Притиснати от изтичащия
мандат,  тройната коалиция (ръководена от премиера на страната Сергей Станишев,
съставена от политическите партии на БСП, ДПС и НДСВ – бел.а.) изготви ЗПР, чрез
който да се опита да пренареди медийната картина у нас в своя изгода. Един от
съставителите на ЗПР е юристът Зина Трифонова, която доста преди публикуването
му увери представителите на трите национални медии, че щенаправи необходимото за
да гарантира безпроблемното им качване на цифров мултиплекс на Първия етап от
цифровизацията. Председателят и членовете на СЕМ също знаеха, че се готвят
подобни изменения. Те се реализираха изцяло под диктата на интересите на бизнеса
и политиката. Без никаква съгласуваност, ЗПР не беше предоставен на вниманието
нито на управителните съвети на националните обществени медии, нито на
Комисията за регулиране на съобщенията, Съвета за електронни медии или на
заинтересовани лица.102 От своя страна, следващото правителство - на ГЕРБ отмени
ЗПР и въведе настоящите промени в ЗРТ целящи да гарантират интересите на близки
до правителството хора или такива, защитаващи точно определени частни интереси.

От комуникационна гледна точка, нормата произлизаща от чл. 15, ал. 1 не
предизвика обществен интерес или реакция. До голяма степен това се дължи на
медиите и журналистите които бяха пасивни при отразяването на ЗИД на ЗРТ като
цяло. Те не упражниха основното си демократично право на регулатор над вземаните
решения от управляващото правителство, както и функцията си на обществен
информатор. Дали от неяснота относно конкретната законодателна промяна или от
бързите промяни на текста до влизането му в сила (наложени от Европейския съюз), не
става ясно. Факт е, че те (журналистите) не се противопоставиха на законовото
изменение, въпреки че то пряко касае тяхната неприкосновеност и независимост.

Статията на д-р Светослав Терзиев „Как се бетонира автоцензурата в
телевизията и радиото“, публикувана във в. „Сега“ се оказва единствената в
публичното пространство, посветена изцяло на проблематиката на казуса. Той обръща
внимание на обстоятелството, че след като всяка жалба от засегнато лице (не само пред
съд, но примерно и пред СЕМ) може да застави журналиста да разкрие източника си, за
каква защита на източниците може да става дума? Анонимността е необходима в
случаите на "конфликтна" информация. Ако бъде гарантирана само когато не засяга
никого, журналистиката ще бъде сведена до PR. Хвалебствените публикации не
предизвикват жалби.103

Д-р Терзиев илюстрира правните и етичните последствия които биха последвали
за България с пример от практиката: „Нашите законотворци би трябвало да познават
европейската практика, която от 27 март 1996 г. се съобразява с решението на
Европейския съд за правата на човека по делото "Гудуин срещу Обединеното
кралство", създало юридически прецедент. По него Великобритания бе осъдена от

102 Томов, М., Защита на интереса на детската аудитория между телевизионния бизнес и медийната
регулация, с.36, 2009 г.
103 В. Сега, Георгиев, С., Как се бетонира автоцензурата в телевизията и радиото, 18.12.2009 г.
http://www.epochtimes-bg.com/2009-03/2009-12-18_07.html
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стажант репортера Уилям Гудуин, принуждаван неуспешно от три съдебни инстанции,
включително и от висшата - Камарата на лордовете - да разкрие източник на
поверителна фирмена информация. Глобен 5000 лири за неподчинение на съда, той
успя да надвие националните си власти в Страсбург, където европейските магистрати
отсъдиха, че липсата на защита би разубедила източниците да помагат на медиите да
информират обществото. Съдът обърна внимание върху "смразяващия ефект", който би
последвал за свободата на словото.“104

Въпреки неоспоримото качество на анализа на автора, липсват:
1. Отразяване на проблема от страна на разнородни източници на информация

(радио, телевизия)
2. Публична реакция на съсловието на журналистите в България и лидерите на

мнение
3. Българската общественост е големият отсъстващ в развитието на медийното

законодателство

Закон, все по-удобен за частния медиен сектор

Далеч по-дебатирана се оказа разпоредбата, по която управляващите промениха
позицията си и то между двете парламентарни четения. Тя се състои в противоречието
между телевизионния бизнес и този на производителите на съдържание - независимите
продуценти, киноиндустрията. Вторите прокараха в проекта изискване за 25%
българска продукция на независими продуценти, без да се смятат повторенията. (В
предходната разпоредба на ЗРТ този процент беше 10.) Това се случи, независимо от
предупрежденията на експертите, че разпоредбата противоречи на европейското
законодателство. Впоследствие процентът се сведе до 12. По същия начин се разви
опитът на киногилдията да отпадне от изискването за европейска квота фразата „когато
това е практически възможно”.

По време на първото четене нормата се защитава с аргумент за качество и за
културна функция. Не може да се прави пряка връзка между предлаганата норма и
културна функция – отникъде не следва, че произведения на продуценти – български
граждани или по договор с чужди продуценти са с високо качество или с културна
функция. Следователно цел на предлаганата разпоредба не е повече българско
съдържание, а повече реализация на българските независими продуценти. Това е
икономическа, а не културна мярка по целта си. Около чл. 19а, ал. 2  има напрежение
между два бизнеса, а не стремеж кой да предложи повече култура на зрителя. Ако
имаше стремеж за повече култура, мярката щеше да изглежда иначе.105

В крайна сметка чл. 19а, ал.1 и ал.2 в ЗРТ са регламентирани по следния начин:
(1) Най-малко 50 на сто от общото годишно програмно време на телевизионните
програми, като се изключат новините и спортните предавания и телевизионните игри,

104 Пак там
105Огнянова, Н., ЗРТ: български произведения на независими продуценти
http://nellyo.wordpress.com/2010/01/11/zid_zrt_2010_2/

http://www.epochtimes-bg.com/2009-03/2009-12-18_07.html
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рекламите, телетекстът и телевизионният пазар, трябва да е предназначено за
европейски произведения, когато това практически е възможно.
(2) Най-малко 12 на сто от програмното време по ал. 1 трябва да бъде предназначено за
европейски произведения, създадени от независими продуценти. Изпълнението на този
праг не включва повторенията.106

Като резултат от окончателното приемане на този нормативен текст,
Асоциацията на телевизионните продуценти публикува в сайта си107 Декларация срещу
някои от текстовете в закона. Продуцентите твърдят, че:

1. В противоречие с директивата е чл. 19а от ЗРТ, който дава право на
излъчващите оператори да преценяват дали за тях е практически възможно да
запазват минимален процент от програмното си време за европейски и
български произведения на независими продуценти.

2. ЗРТ не изпълнява изискванията на директивата за плавно увеличение на
заложените минимални изисквания за независими продукции. До настоящите
изменения на закона, външните продуценти се ползваха с 10% от общото
годишно програмно време на телевизионните оператори. След като
предложението този процент да бъде увеличен на 25 отпадна, правителството
прие той да стане 12%. С това условие, че не се смятат повторенията.

3. Минималният процент от програмното време на излъчващите оператори, който
трябва да бъде запазен за български произведения на независими продуценти, се
включва в минималния процент от програмното време на излъчващите
оператори, който трябва да бъде запазен за европейски произведения.

Европейско изискване е, продуцентите да са организационно и икономически
независими от телевизиите. В предходния ЗРТ икономическата зависимост се
ограничаваше с изискване за брой продукции, които  продуцент може да предоставя на
само една телевизия. Това ограничение тихомълком отпадна едва на второ четене.
Досегашната практика на продуцентите беше да регистрират няколко фирми. Така,
привидно много продуцентски къщи зад които седяха две-три лица, създаваха
множество медиини продукти. Самият Димитър Станчев, изпълнителен директор на
Асоциациата на телевизионните продуценти, нееднократно, в свои изказвания
потвърждаваше тази практика. Излиза, че държавата вместо да контролира,
легализира.108

От друга страна, правото на Европейския съюз не налага императивно приетото от
парламента увеличение на квотата за продукцията на независимите продуценти от 10%
на 12%. Напротив, Директива 2007/65/ЕО на Европейския парламент от 11 декември
2007 г. не променя чл. 5 от Директивата „Телевизия без граници” от 1989 г., където има
изискване за 10% европейска продукция, произведена от независими продуценти.

106 ЗРТ, чл. 19а (Нова, ДВ, бр. 12 от 2010 г.), ал. 1 и ал. 2, Обн., ДВ, бр. 138 от 24.11.1998 г.; изм. и доп.,
бр. 12 от 12.02.2010 г.
107 http://www.atp.bg/
108 Томов, М., Обнародваха ЗРТ, и продуцентите немели-недраги http://journalistbg.wordpress.com/

http://nellyo.wordpress.com/2010/01/11/zid_zrt_2010_2/
http://www.atp.bg/
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Конфликтът на интереси в Съвета за електронни медии

Медийният експерт проф. Георги Лозанов беше предложен от политическа партия
ГЕРБ и одобрен от Народното събрание за член на СЕМ на 2 април 2010 г. От своя
страна членовете на Съвета за електронни медии избраха проф. Георги Лозанов за свой
председател. Без да се съмняваме в професионалните качества на професора, факт е, че
сестра му Олга Лозанова е програмен директор на търговската „Нова телевизия“. Това
пък е класически пример за конфликт на интереси. Ето какви са законовите разпоредби
в ЗРТ:

Чл. 28а. (Нов, ДВ, бр. 96 от 2001 г.) (1) (Изм., ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Всеки член на
Съвета за електронни медии и конкурсната комисия по чл. 116в е длъжен да разкрие
писмено пред Съвета за електронни медии всеки частен интерес по смисъла на Закона
за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

(2) (Изм. и доп., ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Частен интерес е налице и винаги, когато
лицата по ал. 1 или членове на техните семейства, както и лица, с които всяко от тях е
икономически свързано:

1. (предишна б. "а", ДВ, бр. 42 от 2009 г.; изм., бр. 12 от 2010 г.) предоставят
медийни услуги по смисъла на този закон;

2. (изм., ДВ, бр. 14 от 2009 г.; предишна б. "б", бр. 42 от 2009 г.; изм., бр. 12 от 2010
г.) бъдат назначени в надзорни или управителни органи на доставчици на медийни
услуги, предприятия, които предоставят електронни съобщителни услуги, или
юридически лица с регистриран предмет „рекламна дейност“ или осъществяващи
рекламна дейност.

Чл. 30. (1) (Изм., ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Мандатът на член на Съвета за електронни
медии се прекратява предсрочно при освобождаване на лицето от длъжност или при
смърт.

5. (нова, ДВ, бр. 42 от 2009 г.) при влизане в сила на акт, с който е установен
конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на
интереси.

Законът ясно регламентира, че частен интерес е налице и винаги, когато лицата по
ал. 1 или членове на техните семейства, както и лица, с които всяко от тях е
икономически свързано. В случая Олга Лозанова заема поста в надзорния и
управителен съвет на „Нова телевизия“. Въпреки това обаче, чл. 30, ал. 1, т. 5 не е
спазен. В публичното пространство (освен в личния ми блог –
www.journalistbg.wordpress.com), няма публикации отнасящи се за казуса. Освен, че
новата управляваща партия постави свои хора в медийния регулатор, тя редуцира и
неговият състав на 5 от общо 9 члена.

http://journalistbg.wordpress.com/
www.journalistbg.wordpress.com
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Когато всичко се трансформира в реклама

Частният медиен сектор лобира изключително успешно за значимото
увеличаване на рекламата и другите форми на търговско слово. Освен, че в ЗРТ са
регламентирани 12 мин. телевизионна реклама на час, отделно се допуска телевизионен
пазар и позициониране на продукти. В допълнение на това:

1. Отпадна нормата, според която рекламните филми и рекламните интервюта
се включват в това времетраене

2. В радиоефира се позволява неограничено време за реклами
3. В радиоефира се заличават и изискванията за разграничаване на основното

съдържание от търговското слово
4. Новините (не само по радиото, но и по телевизията) могат да бъдат

прекъсвани за реклами
5. Допуска се самопромоция не само за “собствената програма”, а за

“собствените програми”. Това е в противоречие с европейския законодател,
според когото независимите продуценти трябва да са организационно и
икономически необвързани с телевизиите, което не кореспондира с приетите
законови промени. Възможността за т.нар. самопромоция не само за
„собствена програма”, а за „собствените програми” е в полза на крупните
оператори, които имат по няколко радио- и телевизионни програми и могат
неограничено да ги представят във всяка от своите програми (крос-
промоция).109

6. Заличена е нормата, която забраняваше лица на публична длъжност да
участват в търговски реклами

Конвергенцията на медиите с рекламата

По предложение на председателката на комисията по култура, гражданско
общество и медии Даниела Петрова (от ГЕРБ), отпаднаха два текста от чл. 105 в Закона
за радио- и телевизия, свързани със забраната юридически и физически лица,
занимаващи се с рекламна дейност, да кандидатстват за лиценз за радио- и
телевизионни оператори.

Става въпрос за т. 7 от ал. 4, според който "юридически лица, в които има
съдружници или акционери, които са съдружници или акционери и в юридически лица
с регистриран предмет "рекламна дейност" или осъществяват рекламна дейност, както
и физически лица - еднолични търговци, с регистриран предмет "рекламна дейност"
или осъществяват рекламна дейност", както и за цялата ал. 7 - че "Ограничението по

109 Втори мониторингов доклад на дейността на ХLI народно събрание в периода ноември 2009 г. –
февруари 2010 г. Оценка на института за модерна политика.
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ал. 4, т. 7 не се прилага, в случай че юридическото лице или негови акционери са
публични дружества по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа".

Този текст беше въведен със Закона за радио и телевизия, за да ограничи
собствениците на рекламни агенции да придобиват собственост в медии, защото тогава
законодателят бе предвидил, че в противен случай може да се изкриви пазара на
телевизионната реклама. За да не се налага да се заобикаля забраната за интеграция на
медии и реклама, по-добре да се заличи. За удобство на тези, на които сега им е
неудобно да я заобикалят, „узаконихме пазарната действителност” (заявява в подкрепа
на становището си Даниела Петрова – бел. а.).110 Тук може да се направи генералното
заключение, че демократичната държава не се нуждае и е от вреда за нея да се
легализират порочните практики, вместо да се регулират, контролират.

Оценката на Института за модерна политика също е красноречив. Според
експертите в него, отпадането на забранителния текст, че лице, което има участие в
собствеността на рекламна агенция не може да кандидатства за издаване на лиценз за
радио- и телевизионна дейност, не е включено във внесения от правителството
законопроект, а е предложено от председателя на Комисия по културата, гражданското
общество и медиите, което поражда въпроси за мотивацията и обществената
необходимост от такова нововъведение, както и за евентуално наличие на конфликт на
интереси.111

СЕМ потвърждава решенията на частните дружества

Съществена промяна е въведеното задължение на СЕМ да санкционира всеки,
който наруши решенията на едно частно сдружение, действащо в областта на
рекламата. В това сдружение (Фондация „Национален съвет за журналистическа етика”
и/или Сдружение „Национален съвет за саморегулация”) не са представени
обществените медии - БНР и БНТ. Не са съгласувани компетентностите на СЕМ и
частното сдружение.

Европейската практика не познава модели, при които регулаторният орган е
регулиран от частна структура, както се предвиди с изискването СЕМ да санкционира
за неизпълнение на двете частни сдружения - Фондация „Национален съвет за
журналистическа етика” и/или Сдружение „Национален съвет за саморегулация”.
Практика е в рамките на самия медиен регулатор да участват представители на
различни области от обществено-политическия живот.112

110 В. Дневник, Отпадна текстът "анти-Гергов" в Закона за радио и телевизия, 28.01.2010 г.
111 Втори мониторингов доклад на дейността на ХLI народно събрание в периода ноември 2009 г. –
февруари 2010 г. Оценка на Института за модерна политика.
112 Пак там
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Генерални изводи

В исторически план действащият медиен закон в България е приет през 1998 г.
От тогава насам спечелилата изборите политическа партия винаги прави промени в ЗРТ
за да си осигури медиен конфорт. От своя страна, силно въздействие оказва частният
медиен сектор чрез своето влияние и мощно лоби. Така, през годините се заличиха
изисквания към членовете на СЕМ заради хора, които не отговаряха на предходните
изисквания. Отпаднаха условия за прехвърляне или за използване на лицензии. Бяха
създадени норми осигуряващи правото на оператори с временни разрешения да
продължат да излъчват в ефир.

С последните промени тези негативни тенденции за българското демократично
общество също се потвърждават безусловно. Инструмент в ръцете на властта и бизнеса
се оказва медийният регулатор който е призван да защитава върховните обществени
интереси и ценности. Това се обуславя от факта, че официалното становище на СЕМ в
консултацията по ЗИД на ЗРТ се припокрива с желаните промени от страна на частния
медиен сектор.

Според професора по медийно право Нели Огнянова, дерегулирането при
радиопрограмите, което снижава нивото на защита на аудиторията на радиото, е повод
да се постави за обсъждане принципен въпрос: българското право не се свежда само до
разпоредби, които идват от правото на Европейския съюз. Ако беше така, преди
членството трябва да сме нямали нужда от право.113

Това са все тенденции които:
1. Не гарантират демократичното развитие на българското общество основаващо

се на принципа за вземане на решения, при който се зачитат равни права на
всички личности

2. Не е гарантиран общественият интерес, който се предопределя от влиянието на
медийния бизнес и силната пазарна ориентация на медиите

3. Функциите на държавата са сведени по-скоро до приемане, редактиране или
отмяна на законови текстове, отколкото до осъществяването на адекватен
контрол на порочни практики (отпадането на забранителния текст, че лице което
има участие в собствеността на рекламна агенция не може да кандидатства за
издаване на лиценз за радио- и телевизионна дейност)

4. От своя страна, управляващите следват своите лични интереси и влиянието на
бизнеса при вземането на решенията си, отколкото да го правят открито и
независимо (така може да се осъществи обществен контрол, контрол на
заинтересованите групи, на експерти, медиен натиск)

5. Частните медии отразяват рядко, тенденциозно или не отразяват в новините и
предаванията си промените в Закона за радио- и телевизия. Така трудно се
формира обществена позиция по дадения казус. Не се защитава и основното
право на обществото от значима информация.

113 В. Култура, Огнянова, Н., За медийния закон отвъд еклектиката, бр. 5 (2577), 10.02.2010 г.
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2. Манипулацията при решаването на казуса с финансирането на
Българското национално радио- и телевизия

Въпреки че в България предстои цифровизация, финансирането на Българската
национална телевизия за 2010 г. е в размер на 60,088,000 лв. За сравнение - през 2005
год. субсидията е 54, 223,177 лв., през 2006 год. - 63,164,660 лв., през 2007- 65,657,440
лв. през 2008 - 81,731,000 лв., през 2009 г.- 81,979,600 лв.114 Общественият оператор
поиска допълнително време за реклама при последните изменениения и допълнения на
ЗРТ, което не получи. По този начин, времетраенето на рекламата в БНТ и БНР остана
без промяна от 1998 г. Според чл. 90. (Изм., ДВ, бр. 12 от 2010 г.) (1) Общото
времетраене на рекламата за всяка отделна програма не може да надвишава: 1. за БНТ –
15 минути на денонощие и 4 минути на час; 2. за БНР – 6 минути на час. Освен това,
позиционирането на продукти в програмите на обществените доставчици е разрешено в
кинематографични произведения, във филми и сериали, създадени за аудио-визуални
медийни услуги.115 Докато търговските оператори отделно могат да позиционират
продукти в спортни и в забавни предавания, както и в други предавания освен новини,
религиозни предавания и в аудио-визуални медийни услуги на обществени доставчици.

Частният медиен сектор от друга страна, притиснат от финансовата криза, цели
абсолютната забрана на търговското слово по БНТ и БНР. Дебатът по този казус се
води от ефира на обществените и търговски медии. Те от своя страна, в стремежа си да
формират желаното обществено мнение и нагласи, си служат с инструментариума на
манипулацията.

Така например, в сутрешния блок на БНТ1 „Денят започва“, от 20 януари 2010
г., телевизията излъчва репортаж от Германия и Австрия относно финансирането на
държавните медии в тези страни116. Материалът започва с думите: „Обществените
телевизии зависят много от рекламата. Така е и в Германия, и в Австрия, където
основните постъпления в бюджета на националните медии са от такси. За 2009 година
двете водещи телевизии във Федералната република ARD и ZDF разплогаха със 7,5
млрд. евро.“

Още в началото на репортажа се внушава на зрителите, че обществените
телевизии не само са зависими от рекламата, но и нямат друга алтернатива за стабилно
финансиране. Тук се съобщава за държавните телевизии въобще (както в България, така
и в останалата част от света). Числителното „много“ засилва ефекта от посланието
защото е неизмеримо, но създава илюзията за количественост. Ако то отсъстваше от
изречението, или бе използвано понятието „в голяма степен“ ще се възприеме, че
държавните медии са зависими от търговското слово, но не в такава голяма степен и в
определен брои страни от света.

114 Становище на управителния съвет на БНТ относно декларация на общото събрание на
пълномощниците от 03.05.2010 г.
115 ЗРТ, Чл. 83.(Изм., ДВ, бр. 12 от 2010 г.), ал. 3, Обн., ДВ, бр. 138 от 24.11.1998 г.; изм. и доп., бр. 12 от
12.02.2010 г.
116 http://bnt.bg/bg/news/view/21397/kak_se_finansirat_obshtestvenite_televizii_v_germanija_i_avstrija
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В следващото изречение употребата на „и... и“ (Така е и в Германия, и в
Австрия) се разбира, че те не са единствено частен пример. Затвърждава се тезата от
предходното изречение, че финансирането от реклами е практика едва ли не във всички
държави по света. Въпреки, че постъпленията в тези страни са от такси, разбираме, че
рекламите играят изключително важна функция. След това се споменават
изключително високи цифри - 7,5 млрд. евро, с които разполагат ARD и ZDF за 2009 г.
Първо, не става ясно колко от тях са от реклама и колко са заделени от държавния
бюджет за да може аудиторията да си направи проста сметка какви са реалните
приходи от търговска дейност на двете телевизии. Второ, данните са за 2009 г., което ги
прави неактуални поради факта, че през 2010 г. финансовата криза се е разрастнала.
Това е основната причина БНТ да получи с 20 на сто по-ниска субсидия, в сравнение с
предходната 2009 г.

След това в репортажа на БНТ1 се внушава, че както в Германия, (следователно
и в България), бизнесът следва единствено своите интереси като „иска рекламата само
за себе си“. Така се подчертава безскрупулността на частния медиен сектор:

„Дискусията за финансирането на обществените телевизии се води и в Германия.
Във Федералната република частните телевизии, разбира се, биха искали рекламата
изцяло само за себе си. Въпреки че обществените излъчват много по-малко реклама и
то само до 20 ч. Ако и това се премахне обаче, ще има последствия.“

Следва доказателствената част. Тя цели да убеди образованата част от
аудиторията която ще търси разумни доводи касаещо финансирането на обществените
медии. Тук са изложени аргументите на експерти. Такова впечатление се създава,
въпреки че от репортажа на БНТ1 не става ясно кои са Верена Видеман и Петер Фриц.
В долния част на екрана е изписано, че те са от немската телевизия ARD и австрийската
телевизия ORF. Те обаче може да не са нито директори, нито журналисти или PR в
медията, а административни служител или дори хигиенисти. Ето какво заявяват те пред
камерата на Българската национална телевизия и как репортерът от сутрешния блок
потвърждава думите им:

Верена Видеман, ARD: "По-малко пари, по принцип, означава по-ниско
качество. Обществената телевизия предлага програма на високо ниво за широк кръг
публика. А качеството има своята цена. Така че, ако обществената телевизия бъде
финансирана недостатъчно, тогава тя няма да се отличава от частните. Затова, ако
искаме добра обществена телевизия, трябва да си струва да платим цената й."

Ако в Германия забранят рекламите, веднага ще скочат таксите за телевизия,
които се плащат на телевизор. После ще възникнат трудности с предаването на големи
спортни събития, където спонсорите играят важна роля и искат да присъстват на
екрана.

Петер Фриц, ORF: "Би се получила телевизия, със силни спирачки да показва
различни мнения, която ще прави програма на мускули, на която няма да й се налага се
съобразява с вкусовете на публиката. Според мен този вариант не е идеален, защото
тогава изкушението да се пуска само това, което иска, ръководството на телевизията,

http://bnt.bg/bg/news/view/21397/kak_se_finansirat_obshtestvenite_televizii_v_germanija_i_avstrija
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ще е твърде голямо. За рекламата зависиш много от това програмата ти да достига до
широк кръг хора."

Излиза, че независимо колко богата е една телевизия, рекламата е изключително
важна. Не само, за да се допълни бюджета, а и защото допринася за нейната
независимост.“

В последният абзац, който е своеобразен завършек на материала, отново (както и
в началото) се подчертава значимостта на търговското слово. То се свързва с най-
ценната демократична черта на съвременните медии – независимостта. Наблегнато е на
чувствата на зрителите като подсъзнателно се цели да им се внуши, че в противен
случай няма да бъде защитен надеждно общественият интерес.

Трябва да отчетем, че БНТ1 е потърсила разнообразни и балансирани мнения на
експерти. В сутрешния блок на телевизията „Денят започва“ на 18 януали 2010 г. е
проведено интервю с Стоарт Кокс, продуцент в СВС. В същото предаване на 21 януари
2010 г. телевизията излъчва интервю с президента на Европейския съюз за радио- и
телевизия Жан-Пол Филипо. Мненията на експертите съвпадат изцяло с претенциите на
обществените оператори в България относно намаления им бюджет и желанието им да
им се осигури повече рекламно време. Ето защо, за БНТ изглежда логично точно от
тези хора да вземе интервю. Стоарт Кокс е продуцент в обществена телевизия, докато
Жан-Пол Филипо представлява организацията, която обединява обществените
телевизии на Европа.

Стоарт Кокс, продуцент в СВС: Според мен на този етап, не е реалистично един
обществен оператор да оцелее само с държавно финансиране. Това ще го направи
зависим. Ако пък програмите са прекалено елитарни, тогава правителството ще каже:
"Никой не ви гледа, защо да хабим пари за вас?". Рекламните приходи осигуряват на
обществените медии известна независимост. Но както вече казах най-важен е балансът
в програмите - да са едновременно иновативни, интересни, обществено значими и
популярни.117

Жан-Пол Филипо, президент на Европейския съюз за радио- и телевизия:
Големите държави със силна икономика като Германия и Франция допускат
сравнително малко реклама в обществената телевизия. Но в Испания и Италия, които
също са богати, не е така. Там обществените телевизии покриват с публични средства
само 40 - 50 процента от бюджета си, другото е реклама.118

Генералният директор на Българската национална телевизия Уляна Пръмова
настоява в интервю119 по Българското национално радио проведено на 25 април 2010 г.,
че се налага приемането на нов закон за обществените медии, независимо от това какъв
ще бъде. „Но той трябва непременно да подреди този механизъм, инструментариума
телевизията и радиото да се финансират като обществени медии… Защото ние сме в
парадоксално сътояние да бъдем на хартия обществени медии, които са стъпили върху
държавна собственост и които зависят изцяло и предимно от бюджета“, категорична бе
тя, визирайки БНТ и БНР.

117 http://bnt.bg/bg/news/view/21271/kak_se_finansirat_obshtestvenite_televizii_v_evropa_sa_sht_i_kanada
118 http://193.43.26.11/bg/news/view/21451/finansiraneto_na_obshtestvenite_televizii_v_evropa
119 http://www.bnr.bg/sites/horizont/Shows/Obzorni/Sunday150/society/Pages/UlyanaPramova.aspx

http://bnt.bg/bg/news/view/21271/kak_se_finansirat_obshtestvenite_televizii_v_evropa_sa_sht_i_kanada
http://193.43.26.11/bg/news/view/21451/finansiraneto_na_obshtestvenite_televizii_v_evropa


Мариян Томов

83

Това интервю направено в края на април показва устойчивата позиция на
обществените радио- и телевизия да бъде увеличено рекламното им време.

В сутрешния блок на бТВ „Тази сутрин“, излъчен на 20 януари 2010 г.
председателят на Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори
(АБРО) Гриша Камбуров и депутатът на ГЕРБ Искра Фидосова коментират:120

Гриша Камбуров: В последните месеци и последните години държавите членки
решават да спрат окончателно рекламите в своите обществени телевизии. Защото в
последните месеци на годината излезна едно съобщение от Европейската комисия
което има много стриктни правила при държавното субсидиране, т.е. при заплащането
на тази субсидия на обществените оператори.

Водещ: Т.е. върви се към спиране на рекламите, или държавна субсидия, или
някъде под формите на такси?

Да. Има и смесени варианти, но те са в много по-малко страни. Смесените
варианти са повече държавна субсидия и такси. По-малко е, както в България се случва
- държавна субсидия, реклама, а доскоро БНТ имаше желание и за такси. Важно е да
подчертаем, че това не е битка, както се чу на една или друга телевизия. Това е по-
скоро дебат който трябва да бъде проведен в целия медиен сектор защото решенията
следва да се вземат на базата на информиран избор.

Водещ: Да подчертаем, това не е битка на бТВ и Нова телевизия, защото ние се
издържаме от реклами и само от реклами, а БНТ от държавна субсидия.

Гриша Камбуров: Категорично...
Искра Фидосова: Трябва да се види как и колко от рекламното време е

използвала БНТ. Според неофициална справка с която разполагам - само 1/5 от времето
предназначено за реклама е било използвано. В същото време искаха (от обществените
медии) увеличаване на времето им за реклама.

Наложително е да уточним, че АБРО е асоциация която представлява интересите
на търговските доставчици на медийни услуги. Следователно, не само частният
характер на бТВ (като канал на информацията) е причина за разминаването в
становищата и изложените тези пред аудиторията. Обществените медии, както и
търговските канят за експертни гости лица, които да защитават техните собствени
възгледи по спора. Можем да поставим под съмнение думите на водещата и на Гриша
Камбуров, че „това не е битка на бТВ и Нова телевизия, защото ние се издържаме от
реклами и само от реклами, а БНТ от държавна субсидия.“ Двамата в студиото по-скоро
се опитват да подведат зрителите. Ясно е, че и обществените радио- и телевизия в
Република България се издържат от рекламна дейност, което автоматично ги прави
конкуренти на търговските доставчици на медийни услуги. В това се състоят и
противоречията, и споровете, и своеобразната борба между държавата и частния
медиен сектор.

Целенасочения манипулативен дебат продължи в студиото на сутрешния блок
„Здравей България“ по Нова телевизия излъчен на 15 януари 2010 г.121 Гости в

120 http://www.btv.bg/news/story/151569
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предаването са бившият изпълнителен директор на БНТ Кирил Гоцев и председателят
на АБРО Гриша Камбуров:

Кирил Гоцев: „Обемът на рекламата е отражение на това какво харесваш на
дадена телевизия - ако я харесваш, даваш повече реклама, ако не я харесваш, не даваш
повече реклама. Държавата трябва да реши как да процедира.“

Гриша Камбуров: „Като данъкоплатци би следвало да ни попитат какво искаме
да гледаме по обществената телевизия, защото държавата така или иначе е решила, че я
има. Не без да ни питат - телевизията, която уж трябва да е обществена, се превръща в
търговска.

Изследването, което направихме, беше върху цялата програма на БНТ за 2009 г.,
което въпреки изказването на г-жа Пръмова, че рекламните блокове са пълни до
пръсване, доказа, че едва една трета от тях не са пълни, обясни той, като подчерта, че
това е манипулиране на аудиторията. Защо трябва да се отпусне ново рекламно време
за БНТ, след като за 2010 г. държавата е отпуснала държавна субсидия за около 60 млн.
лв.“, запита още Камбуров.

Кирил Гоцев внушава на реципиентите, че БНТ е телевизия която не е харесвана
от аудиторията и държавата не трябва да позволява да се увеличи или разблокира
времето й за търговското слово. Изречението „Държавата трябва да реши как да
процедира“ съдържа отговора в себе си и той не е в полза на обществения оператор. От
своя страна Гриша Камбуров хвърля сериозни обвинения към обществената телевизия
без те да са аргументирани. Той заявява, че „Като данъкоплатци би следвало да ни
попитат какво искаме да гледаме по обществената телевизия, защото държавата така
или иначе е решила, че я има.“ Тук се смесват истина и необоснована нападка. В голяма
част от европейските страни обществените доставчици на медийни услуги провеждат
допитване до данъкоплатците какви предавания биха искали да гледат, дали могат и са
съгласни да издържат нова програма. Председателят на АБРО грубо нарушава етичните
норми обвинявайки държавата едва ли не за съществуването на обществената
телевизия, при каквито и да било условия. Крайно нецелесъобразно и неаргументирано
се явява твърдението, че обществената телевизия се превръща в търговска.

Предизвикателство пред всяка система за финансиране е гарантирането на
необходимите финансови средства, които да позволят на обществените медии да
продължат своята дейност, да се развиват и адаптират към новата медийна среда и
обществените нужди и по този начин да изпълнят обществената си мисия. Наистина,
продължаването на дейността е пряко свързано с гарантирането на необходимите
средства. Още повече – принципът, че обществените радио и телевизия трябва да
изпълняват своята мисия при пълна независимост включва и финансова независимост.
В частност, Препоръката на Съвета на Европа относно гарантирането на независимост
на обществените радио и телевизия гласи, че операторът трябва да се ползва от
механизъм за финансиране, който гарантира продължаването на дейността му и му

121 Информационна агенция Крос, Кирил Гоцев:  Ако харесваш дадена телевизия, даваш повече реклама,
ако не я харесваш, не даваш http://www.cross-bg.net/intervyuta/1096191-kiril-gotzev-ako-haresvash-dadena-
televiziya-davash-poveche-reklama-ako-ne-ya-haresvash-ne-davash-
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позволява да планира действията си в дългосрочен план.122 Следователно, за да се
подсигурят тези гаранции моделът на финансирането може да е смесен (държавно
финансиране и реклама), като това в никакъв случай не превръща обществената
телевизия в търговска, както твърди Гриша Камбуров. Той задава реторичния на пръв
поглед въпрос – „Защо трябва да се отпусне ново рекламно време за БНТ, след като за
2010 г. държавата е отпуснала държавна субсидия за около 60 млн. лв.?“

В доклад, изготвен от Група специалисти по обществените медии в
информационното общество (MC-S-PSM)123, много точно са очертани изискванията за
финансирането на обществените медии. Специалистите стигат до извода, че азмерът на
финансирането за изпълнение на обществени услуги зависи от мисията, с която са
натоварени обществените медии. Обхватът на обществената мисия пък зависи от
задълженията, наложени от националното законодателство. Определени ограничения
или свободи могат да имат отношение към размера на средствата, необходими за
пълното финансиране на услугите. Като примери могат да се посочат:
1. Обхватът на задълженията, свързани с развитието на нови програми и на нови

начини на разпръскване
2. Възможността, забраната или ограничението за излъчване на реклами или

ограничението на времето за реклама или на съдържанието (насочени към
деца, политически реклами, реклами на алкохол, цигари, лекарства,
религиозни вярвания и т.н.)

3. Допълнителни задължения (грижа за хора със зрителни или слухови
увреждания, данъци, налагани от държавата за финансиране на медийни
проучвания, задължението за участие във финансирането на филмови или
аудиовизуални продукции).

Както се подчертава от Съвета на Европа, финансовите нужди трябва да се
определят след консултации с въпросната обществена радио-телевизионна
организация.

За да се гарантира цялостното функциониране на системата на финансиране, във
Франция са приети разпоредби относно няколко инструмента. Договори за целите и
средствата се сключват между държавата и обществените медии, всяка година се
определят основните насоки в развитието, прави се оценка на предполагаемите
разходи, изчисляват се обществените приходи и търговската печалба и се правят
икономически прогнози.

Интересен е примерът с Германия. Финансовите нужди на обществените радио и
телевизия се определят на базата на информация, която те предоставят за оценка на
независима комисия (KEF). Комисията се състои от независими експерти. Оценката се
основава на нуждата от запазване на съществуващите програми, както и

122 Препоръка №. r (96) 10 на Комитета на министрите към страните-членки относно гаранциите за
независимост на обществените радио и  телевизионни оператори; Приета от Комитета на министрите на
11.09.1996 г., на 573-тото заседание на представителите на министрите
123 Доклад, изготвен от Групата специалисти по обществените медии в информационното общество (MC-
S-PSM), ноември 2008 г. Генерална дирекция по права на човека и правни въпроси, Съвет на Европа
Страсбург, юни 2009 г.
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необходимостта от допълнително развитие. Тя се базира също и на цялостното ценово
развитие, включително и развитието в медийния сектор. На всеки две години
Комисията докладва за финансовата ситуация в обществените радиа и телевизии и
когато това е необходимо, предлага увеличение на лицензионната такса.124

По повод изказването на гостите в сутрешния блок на Нова телевизия, от
обществения оператор реагираха мигновенно. В централната емисия новини на БНТ1
на 15 януари 2010 г., водещите на емисията се обърнаха към зрителите с думите:

„Обществената телевизия поставя като основен критерий плурализма на мнения.
Затова не приема едностранчивия начин, по който днес в сутрешния блок на Нова
телевизия беше коментирана БНТ. Не можем да си представим, че една медия ще
използва ефира си да атакува друга, без да представя позицията на своите колеги от
обществената телевизия. Това според нас нарушава журналистическата етика и
европейската практика.

В кампанията си срещу БНТ Нова телевизия дори използва в новините си
манипулативно подбрани примери за медии, без да показва цялата европейска
практика, която очевидно не познава. Истината е, че по-голямата част от обществените
телевизии се финансират предимно от лицензионни такси и реклама. Много от тях имат
и държавно финансиране.“125

Ето какви са реалните финансови аспекти на обществената мисия в
информационното общество:

Предназначението на системите за финансиране на обществените медии е да
предоставят на организациите необходимите ресурси за изпълнение на обществената
им мисия, която в различните европейски страни може да се обобщи в 4 основни точки:

1. Задължение да се излъчват обективни редакторски материали и информация,
която да спомага за формирането на общественото мнение; да се обслужват
всички обществени нужди

2. Задължение за излъчване върху цялата национална територия
3. Технологични или редакторски нововъведения
4. Редакторска независимост

Наблюдава се съществуването и на други обществени модели по света. В САЩ,
например, аудиовизуалната среда е основана главно на частни предприятия.
Обществените медии компенсират някои недостатъци на частните медии, но целта им
не е да достигнат до всички групи от аудиторията или да предлагат разнообразно
програмно съдържание. Това води до наличието на обществени медии с малка
аудитория и недостатъчни ресурси.

Трябва да се разгледа как системата на финансиране може да гарантира
постигането на 4-те фундаментални цели, споменати по-горе, като се вземе за пример
практиката в различни европейски страни.

Могат да се разграничат 3 вида финансиране на обществените медии:
финансиране от т.нар. “публични средства”, финансиране от приходи от търговска
дейност и смесената система, която комбинира двата метода на финансиране.

124 Пак там
125 http://testbnt.bnt.bg/bg/news/view/21193/kak_da_se_finansirat_obshtestvenite_televizii
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Амстердамският протокол относно системата от обществени радиа и телевизии в
страните членки на ЕС гласи, че самите страни трябва да организират обществените
медии и в частност да осигурят финансирането им.

Модели на финансиране

Трябва все пак да се отбележи, че изцяло “общественият” модел на финансиране
почти винаги включва и малка част търговско финансиране, а търговският модел на
финансиране понякога има нужда от държавна помощ. Всеки вид финансиране има
своите плюсове и минуси. Нека сега разгледаме някои конкретни примери.

Обществено финансиране

Общественото финансиране може да се разглежда като компенсация на
обществените организации за изпълнението на обществената им мисия. Това изисква
ясна формулиране на настоящата обществена мисия, с която е обвързана сумата за
финансиране. Само чрез предварително определяне на мисията е възможно да се
гарантира, че наличните ресурси са пропорционални спрямо изпълнението й. Няколко
европейски страни са избрали изцяло публично финансиране на обществените медии;
например Обединеното кралство (по отношение на BBC), Норвегия, Швеция и
Финландия са възприели метод на финансиране изключително основан на обществени
средства (с изключение на продажбата на някои продукти, както и продажбата на права
и лицензи).

Това финансиране може да включва един или няколко от следните източници:

1. Лицензионна такса, плащана от зрители (като тя се разпростира и върху нови
услуги като интернет)

2. Държавно финансиране на основата на данъчни постъпления
3. Директно финансиране за цифрово развитие (субсидии)
4. Данъчно облагане на частните аудиовизуални оператори, за да се финансират

обществените медии или въвеждане на други такси
Финансирането, основаващо се само на обществени средства, има предимството,

че дава стабилни гаранции за годишно финансиране и малки разлики в постъпленията
между отделните финансови години. Още повече, така се премахма усложняването с
периодически прекъсвания за реклама в предаванията и се предоставя на обществените
медии предвидим пакет, с който да изпълнят своята мисия. В конкретния случай с
лицензионната такса, заплащана от обществото се създава директна връзка между
зрителите или слушателите и обществената медия. Така се ограничават и проблемите
на конкуренцията между обществените и частните канали и в същото време се избягва
търговският натиск от рекламодателите върху програмите.

http://testbnt.bnt.bg/bg/news/view/21193/kak_da_se_finansirat_obshtestvenite_televizii
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Финансирането чрез обществени средства може да представлява проблем за
малките държави, чиито ресурси може да се окажат недостатъчни, за да покрият
всичките нужди на обществените медии, за да се осигуряват качествени услуги. Пред
същия проблем са изправени и страни с голямо езиково разнообразие, където се
настоява за създаването на отделни програми.

Въпреки че това са трудно определими случаи, основният недостатък на този
метод на финансиране, основан изцяло на обществените средства, е тясното свързване
на обществените медии с държавата, което може да доведе до риск от зависимост,
което пък би застрашило самоуправлението и независимостта на въпросните програми.
Това особено важи за моментите, когато политическите партии разглеждат бюджетните
въпроси и частта, свързана с обществените медии, което може да предразположи тези
медии да излъчват програма, съгласувана с най-изгодните им политическите възгледи.
Цензурата и автоцензурата също са възможни проблеми при такъв сценарий.

Някои европейски държави изпробваха лицензионните такси и върху частни
радио и телевизионни оператори. Принципът е да се преразпределят част от
търговските приходи, събирани от частните медии, за да се финансират обществените
медии. Финландия изпробва този модел, който крие риска частните компании да не
изпълнят поетите ангажименти. Това поне е негативният опит, придобит в Естония.
Идеята на тази система има своите предимства в това, че избягва конкуренцията между
обществените и частните медии на пазара за рекламодатели и така се разсейват
съмненията около възможни пазарни изкривявания. Още повече, тази система
предпазва обществените медии от това да изложат прекалено открито своите програми
пред интересите на рекламодателите и от задължението да предлагат програми без
реклама. Трябва да се отбележи, че Европейският съюз за радио и телевизия посочва
рисковете от тази система, като подчертава, че тя може да бъде дестабилизирана от
различни фактори - като успеха (или липсата на успех) на частните оператори,
понякога непредвидимата външна конкуренция или риска от недостатъчен финансов
обем на тези нови ресурси.

Може да се постигне увеличаване на приходите от лицензионни такси чрез
разширяване на набора от условия, които налагат плащане на таксата. Например,
хората в Швейцария с високоскоростна интернет връзка (ADSL или кабелна мрежа),
които имат специфичен софтуер, позволяващ приемането (т.е. Mediaplayer, Realplayer)
и които са платили абонамент за приемане на телевизионни програми или които са се
регистрирали към доставчик, който предлага безплатен достъп до телевизионни
програми, трябва да плащат телевизионна лицензионна такса. Притежаването на
компютър, свързан с интернет (ADSL или кабелна мрежа) или приемане чрез ISDN,
също задължават собственика да плаща радио лицензионна такса. В този контекст
цифровата ера също поражда редица въпроси. Цифровата технология стимулира
появата на платени услуги, които по принцип не са несъвместими с обществените
услуги. Цифровите платформи (mobile TV, например) имат специфични икономически
модели, които се различават в отделните страни. Обществените медии трябва да се
адаптират към тези специфични характеристики, като в същото време се възползват от
възможностите за маневриране, които не са в разрез с обществената им мисия.
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Може да се отбележи, че за 2005 г. публичното финансиране на обществените
медии в Европейския съюз достигна 21,3 млрд евро. Този дял отговаря на 67.8% от
общите приходи на обществените медии (като се съберат всички видове финансиране)
в ЕС. Това е интересен факт, тъй като показва, че 2/3 от финансирането на
обществените медии в Западна Европа става посредством публични средства.

Търговско финансиране

Търговското финансиране идва от приходите от трансакции с частни компании.
Това позволява намаляването на обществения дял. Трябва да се отбележи, че
“търговско” е идея, която не трябва да се пренася автоматично върху програмното
съдържание, което продължава да се стреми към изпълнението на обществената мисия.
От друга страна, търговските приходи може да позволят финансирането на
допълнителни услуги, които да надхвърлят обхвата на основната обществена мисия.

Търговските приходи идват от следните източници на доход:
- приходи от реклама
- спонсорство
- продажба на продукти (DVD-та, видео материали по поръчка, CD-та, телешопинг и
тн.)
- продажба на услуги (интерактивни игри, осигуряване на технически ресурси,
прехвърляне на права, свързани с програми)
- абонаменти
- продажба на достъп до архивни материали (приходите може да се използват за
покриване на цената на архивирането, за осъвременяване на информацията и т.н.)

Когато се разчита на възможностите на частното финансиране се разкриват
големи различия с публичното финансиране.

От една страна, отслабват връзките между обществените медии и държавата и
така се осуетява политическият контрол от правителството върху обществените услуги.
От друга страна, тези системи на финансиране правят въпросните медии зависими от
конкуренцията и техните приходи може да се различават значително в зависимост от
пазарните тенденции. Тези вариации са недостатък, тъй като обвиват изготвянето на
бюджета в несигурност, но ако пазарните акции се покачат, те предлагат възможности
за развитие, които общественото финансиране би ограничило или предотвратило.

Обратно - система, основана изцяло на частни средства не остава съвсем без
ефект върху програмите, тъй като поставя обществените медии под възможен
икономически натиск и оправдава разпространението на програми, насочени предимно
към повишаване на пазарната стойност на въпросния медиен разпространител. С други
думи, изцяло частното финансиране вероятно би оставило отпечатък върху програмите
и би ги тласнало към предавания, които се харесват на масовата аудитория, в ущърб на
малцинството или по-слабо представената част от аудиторията, като така отдалечат
обществените медии от изпълнението на тяхната мисия.
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Някои може да попитат дали изцяло частното финасиране би изключило риска
от всякаква форма на зависимост от държавата: в Испания, например, обществените
медии се финансират изцяло от търговски източници. През 2006 г. бе приет закон от
парламента, който забранява прекомерното задлъжняване на обществените медии,
които дотогава търсеха компенсации от държавата, за да покрият дефицита си. Този
пример е интересен с това, че показва как една национална медия, финансирана само от
частни средства, може да се изкуши да търси извънредни обществени средства.

Още повече, информацията за ресурсите, получени от частни средства,
обикновено е по-трудно достъпна и по-непрозрачна от тази за държавно отпуснатия,
официално определен бюджет, поради което може да бъде по-трудно да се получи
точна информация за частното им финансиране.

Двойнственият модел на финансиране (смесено финансиране)

Дуалистичният или смесен метод на финансиране слива в едно обществените
приходи и търговската печалба. Той се използва в много европейски страни, тъй като
дава възможност за гарантиране на точно определени обществени ресурси, свързани с
изискването на дадена услуга в полза на обществото, за по-ефективното изпълнение
чрез вливането на допълнителни средства и за адаптиране на обществените медии към
бързите промени в медийната среда.

Този модел на финансиране смекчава недостатъците на всяка от първите две
системи и се подкрепя от ЕBU, тъй като гарантира на обществените медии стабилна
основа на финансиране, като в същото време им се предоставят ресурси, които им
позволяват да се адаптират към бързите промени в сектора.

Във Франция близо 2/3 от ресурса на обществените телевизии идва от публични
средства, докато съотношението нараства до 86% за обществените радиа, на които е
позволено и спонсорство. В допълнение, конкретни финансови мерки са предвидени за
подкрепа на проекти, свързани с развитието на нови технологии (HDTV, mobile TV,
видео материали при поискване, цифрово излъчване и т.н). В Естония над 90% от
финансовия ресурс идва от официално отпуснати средства, като рекламите са
забранени по радиото и ограничени по телевизията. Що се отнася до Италия,  RAI се
финансира 50% от лицензионна такса и 40% от реклама. След 2007 г. се предвижда
намаление на рекламите по обществените канали, като в същото време се планира
допълнително финансиране, с оглед развитието на нови технологии. RAI е получила от
правителството на Италия малко над 30 млн. евро за покриването на разходите в
периода на симулкаст. В Чехия също е в сила смесена система. Докато приходите от
търговска дейност намаляват от 45% на 30% в периода 2005-2007г. официално
отпуснатите от държавата средства нарастват значително от 55% през 2005г. до близо
70% през 2007г. Чешкото законодателство съдържа специална разпоредба гласяща, че
обществената телевизия трябва да използва част от приходите си за финансирането на
симулкаст и за цифровизация.
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Наблюдават се големи различия в нивата на лицензионните такси между
отделните страни. Във Франция, която има над 63 млн. жители, лицензионната такса е
общо около 1,5 млрд евро годишно, докато за Германия (80 млн. жители) и
Обединеното кралство приходите от лицензионни такси надхвърлят 5 млрд евро.
Можем да сравним тези цифри с Швейцария, която е съставена от 3 езикови региона и
където бюджетът на обществените радио и телевизия е около 700 млн евро, 70% от
които идват от лицензионни такси, а 30% от търговско финансиране.

Тази смесена система на финансиране е възприета в много страни, но е
критикувана от частните компании, които виждат в нея генетично заложен риск от
неблагоприятни за правилата на конкуренцията практики. За примерът може да се
приведе жалба, подадена на 5 април 2004 г. в Германия от Асоциацията на частните
радиа и телевизии (VPRT) срещу обществените канали, които са обвинени в
закупуването на права за спортни събития на цени отвъд финансовите възможности на
частните оператори.

Този метод на финансиране крие риск от презастъпване на финансирането, ако
използването на обществени средства отива за покриване на част от разходите, вече
покрити от частни средства и обратно.

Ограниченията на тази система за финасиране създават ситуации, като тази в
Холандия, където обществените медии трябва да връщат десетки милиони евро на
държавата. В Дания общественият оператор – канал TV2, който според Европейската
комисия е получил неоправдана държавна помощ, бе принуден да възстанови сума от
десетки милиони евро.

Трябва да се отбележи още, че в някои страни общественото финансиране се
използва и за финансиране на някои от частните медии, които частично са натоварени с
изпълнение на обществена мисия. В Швейцария, например, регионалните радио и
телевизионни оператори имат задължението да отразяват местна информация, свързана
със съответната област. Във Франция, данъчните служби налагат данък върху
търговските приходи на радио и телевизионните оператори, като парите впоследствие
се преразпределят в полза на радиостанции на различни общности, чиито принос
например, се изразява в даване на ефир на малцинствата.

Изводи и препоръки

От комуникационна гледна точка

Тук е необходимо да разгледаме трите страни въвлечени в дебата относно
модела на финансирането на обществените доставчици на медийни услуги:

1. Частният медиен сектор, притиснат от финансовата криза, се е насочил към
присвояването на дейностите на държавата

2. Обществените медии като противовес на интересите на частния медиен
сектор които се стремят към оцеляването си



Общественото мнение между частния медиен сектор и държавата

92

3. Общественото мнение и одобрение което е меродавно и за търговските, и за
обществените оператори

Следователно, в зависимост от своя характер (търговски или обществени), от
собствеността и/или редакторската политика, медиите предоставят спорната
информация на обществото по начин изгоден за съответната медия. На тази база,
общественото мнение и нагласи се формират на непълната, манипулирана и
подвеждаща информация която предоставят доставчиците на медийни услуги.

Ето защо, е наложителен медиен плурализъм при отразяването на събитията.
Съветът на Европа регламентира 3 вида на плурализъм:

1. Индивидите би трябвало да имат достъп до плуралистични медии,
съдържание и информация

2. Медиите (и по-специално обществените оператори) би трябвало да дават
възможност на различни групи и интереси в обществото да се изказват,
включително езикови, социално-икономически, културни или политически
малцинства

3. Плурализмът и демокрацията би трябвало да бъдат подкрепени чрез
разнообразни и автономни независими медии на национално, регионално и
локално равнище.126

Ако тези норми се нарушават, право на отговор има всяко физическо или
юридическо лице, независимо от неговата националност, чиито законни интереси и по-
специално лично достойнство и добро име са засегнати от твърдение, съдържащо
неверни обстоятелства, изнесено в радио- или телевизионно предаване. Това е
регламентирано в Закона за радиото- и телевизията в съответствие с общностното
законодателство. Правото на отговор може да бъде упражнено в определен от закона
срок. Радио- и телевизионният оператор е задължен да осигури включването на
отговора в следващото издание на същото предаване или, при липса на такава
възможност, в равностойно време в същата категория предавания до 24 часа след
получаването на отговор, като не се допуска изменение или съкращаване на текста – но
времетраенето на отговора не може да надвишава времетраенето на оспорваната част от
предаването.

За решаването на спора е необходимо да се организират кръгли маси, да се
изискат мненията на независи експерти. Една от най-съществените стъпки за
решаването на казуса е, да се проведе обществен референдум. Първо, обществото
трябва да се информира обективно и цялостно, а не манипулативно (както правят в
предаванията си обществените радио- и телевизия и търговските медии). На тази база,
трябва да се вземат решения какъв да е моделът на финансирането на БНТ и БНР в
съответствие с българското и европейското законодателство.

126 Council of Europe (1999) Recommendation No. R (99) 1 of the Committee of Ministers to Member States on
Measures to promote Media Pluralism. Council of Europe (2004) Transnational Media Concentrations in
Europe, Report prepared by the AP-MD, AP-MD (2004) Council of Europe (2004) Transnational Media
Concentrations in Europe, Report prepared by the AP-MD, AP-MD (2004)
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От финансова гледна точка

Вече стана ясно, че в Европа има разнородна практика относно модела на
финансиране на обществените оператори. Преди всичко е от значение да се гарантира
безусловното осигуряване на необходимите финансови средства, които да позволят на
обществените медии да продължат своята дейност, да се развиват и адаптират към
новата медийна среда и обществените нужди и по този начин да изпълнят
обществената си мисия. В период на финансова криза, при намален бюджет на БНТ и
БНР, това е изключително трудна задача. Ето защо, обществените медии е наложително
да търсят алтернативни източници на финансиране присъщи за търговските медии.
Освен от рекламни права (които обаче да останат с ограничено времетраене поради
факта, че обществените оператори получават и държавна субсидия), такива биха могли
да са спонсорството, продажбата на продукти (DVD, рекламни материали,
телешопинг), продажбата на услуги (предостъпване на програмни права срещу
заплащане); продажба на достъп до архивни материали (приходите може да се
използват за покриване на цената на архивирането, за осъвременяване на
информацията).

Целта е:
1. Да се засили конкурентноспособността на търговските и обществените

доставчици на медийни услуги, а от там и качеството на продукцията в
период на световна финансова криза

2. Да се гарантират стабилни приходи на БНТ и БНР които да бъдат вложени в
дейности като киноиндустрия, култура, образователни предавания

3. Държавната субсидия от друга страна е гарант за обществената ангажираност
на държавните радио- и телевизия от една страна, а от друга за обществения
контрол и изисквания каква програма да излъчва

Воля за промяна със сигурност има. Въпросът е в каква насока. По всяка
вероятност тя отново ще е в полза на частния медиен сектор. Доказателство за това са
дискутираните в настоящата магистърска теза изменения и допълнения на ЗРТ. Там е
регламентирано, че цифровият мултиплекс на БНТ и БНР е частна собственост. Това
означава, че държавните пари ще се вливат в търговско дружество. Аналоговият сигнал
и до този момент на обществените радио-и телевизия се разпространява от частната
компания „Виваком“ (бившата БТК), която беше приватизирана през 2004 г.
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Заключение

Общественото мнение изразява норми или интереси на обществото, пречупени
през интересите и вижданията на съответната социална общност.127 Ето защо, за
медийната бизнес общност е от първостепенно значение да убеди обществото във
върховната правота на своите предимно икономически ходове. Целите се постигат чрез
употребата на богат инструментариум от манипулативни техники, лобизъм,
политически натиск, мощен PR, става ясно от настоящата магистърска теза. Държавата
от своя страна трудно успява да бъде гарант или няма нужната воля за защита на
обществения интерес, особено в период на икономическа криза. По този начин:

1. Не се гарантира демократичното развитие на българското общество
основаващо се на принципа за вземане на решения, при който се зачитат
равни права на всички личности.

2. Не е гарантиран общественият интерес, който се предопределя от влиянието
на медийния бизнес и силната пазарна ориентация на медиите.

3. Функциите на държавата са сведени по-скоро до приемане, редактиране или
отмяна на законови текстове, отколкото до осъществяването на адекватен
контрол на порочни практики (от Закона за радио- и телевизия отпадна
забранителният текст, че лице което има участие в собствеността на
рекламна агенция не може да кандидатства за издаване на лиценз за радио- и
телевизионна дейност).

4. От своя страна, управляващите следват своите лични интереси и влиянието
на бизнеса при вземането на решенията си, отколкото да го правят открито и
независимо (така може да се осъществи обществен контрол, контрол на
заинтересованите групи, на експерти, медиен натиск)

5. Търговските медии отразяват рядко, тенденциозно или не отразяват в
новините и предаванията си промените в Закона за радио- и телевизия,
значими решения на СЕМ, крупни медийни сливания и т.н. Така трудно се
формира обществена позиция по дадения казус. Не се защитава и основното
право на обществото от значима информация.

Следователно, възползвайки се умело от отслабените функции на държавата –
частният медиен сектор агресивно приватизира и осъществява контрол на присъщи за
публичния медиен сектор дейности. Тези процеси не могат да бъдат натоварени
единствено с негативен оттенък защото в известна степен те сподпомагат бързото
развитие и масов достъп до новите аудиовизуални технологии и услуги. Рисковете
обаче изглеждат далеч повече, а някои от тях са факт:

1. Зависимост на държавата от частните интереси, налози които бизнесът
налага (например цифровият мултиплекс на БНТ и БНР ще е частна

127 Михайлов, С., Енциклопедичен речник по социология, изд. Институт по социология към Българската
академия на науките, изд. №126, 1996 г.
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собственост, което не само означава, че парите на данъкоплатците ще се
вливат в търговското дружество, но собствениците му постоянно ще
изискват увеличение на таксите за предоставяната услуга и ще определят
качеството на излъчване на обществените радио- и телевизия).

2. Несъстоятелност и неефективност на регулаторните органи в сферата, които
се съобразяват с търговските медийни компании. Актуален пример е, че с
последните изменения на ЗРТ медийният регулатор е длъжен да санкционира
всеки, който наруши решенията на едно частно сдружение, действащо в
областта на рекламата. В допълнение на това, либералното отношение на
медийния регулатор към операторите, които нееднократно нарушават
разпоредбите в закона, не възпира медиите да продължават да излъчват
предавания с неподходящо съдържание. Когато пък се налагат санкции, те са
с пъти по-ниска финансова равностойност в сравнение с генерираните
печалби от излъчваната продукция - нарушител.

3. Силна комерсиализация на обществените доставчици на медийни услуги.
(Рискът тук се поражда от обстоятелството обществените радио- и телевизия
да правят съвместни програми с търговски дружества).

4. Неконкурентност на обществените доставчици на медийни услуги в
сравнение с търговските (при условие, че търговските медии успеят да
лобират за спирането на смесения модел на финансиране на Българските
радио- и телевизия).

Пазарните условия определят четири типа медии които формират общественото
мнение в дадена насока. Според разграничението което правя това са:

 медии заемащи позицията на бизнеса
 балансирани медии
 медии „обществени защитници“
 плаващи медии

Въпреки изброените концептуални различия между тях, всички те обръщат
пирамидата на човешките потребности дефинирани от Маслоу (Фиг. 15). В подредбата
на темите в емисиите новини, връх в пирамидата (най-често отразяваните теми) вземат
събитията свързани с най-необходимите човешки нужди - основните изисквания за
поддържане на живота и здравето или тяхната липса. Това трансформира актуалността
на новините в сензационни, от които аудиторията се вълнува – било то защото това
касае тяхното собствено оцеляване (пряко или косвено са въвлечени в тях), или поради
факта, че пораждат човешкото любопитство и чувства.

Едва след като са разгледали първостепенните човешки потребности, медиите
отразяват теми свързани с принадлежността на индивидите, отделят време на успели
личности допринесли за развитието и престижа на страната си. Те обръщат внимание
на събития свързани с културния и образователния живот на страната, с развитието на
науката и технологиите, духовните измерения на обществеността. Тези закономерности
са в зависимост от степента на демократично развитие на страната, стандарта на живот,
общовалидните норми.
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Впечатление правят и няколко позитивни фактора от проведеното изследване
във Втора глава:

1. Българската национална телевизия отделя значително време в емисиите си
новини за теми с по-тясно специализиран характер – международни новини,
държавна администрация, селски райони, специфични области от културата,
като по този начин се опитва да информира и защитава интересите на
сравнително малките референтни групи от обществото.

2. бТВ отделя повече финансови, ресурсни средства и време за
журналистически разследвания. Това се обуславя от факта, че търговската
телевизия разполага с повече средства като по този начин заема добри
рекламни и рейтингови позиции. В това отношение медията изпълнява
своята функция на регулатор на властта.

Осмислянето и практическото прилагане на единни критерии, които да
гарантират и на практика, не само на хартия обществения интерес, плурализма на
мнения и недопускане установяването на порочните търговски практики трябва да са
приоритетна цел на управляващото правителство. Необходимо е да се преосмислят
допустимите граници на взаимодействието между частния медиен сектор и държавния.
Проблемът е, че дори и настоящето правителство да има волята, то интересите и
лобизмът на бизнеса, влиянието на медиите които показват света, но и могат да го
манипулират с оглед своята политика са достатъчен факт, който неименуемо ще се
окаже поредната пречка пред управляващите за решителни промени.
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Приложение

Централна емисия новини на телевизия бТВ в 19:00 часа на 19.03.2010 г.
Продължителност на емисията по програма – 1:00 час

Самопромоции – 1:00 + 0:30 + 0:23 + 0:30 + 0:30 + 2:34

Реклами – 6:22

Спорт – 6:34

Времето – 0:22 (Пролетта идва) + 2:37

Здраве – 1:32  (Световен ден на съня) + 0:55 (Защо сънуваме - „Малкият коментар“)

Престъпления/Криминални – 0:55 (Строителство в защитени зони) + 1:23 (Простреляно
момиче с газов пистолет в София) + 1:09 (Изтичане на класифицирана информация)

Наука/Технологии – 3:00 (Недостатък на цифровите електромери) + 1:50 (Камери на
колите на ДАИ)

Бизнес/Икономика – 2:05 (България излиза от кризата) + 3:45 (Нова фериботна линия
между България и Румъния – финансовите перспективи) + 2:25 (Застраховки на
кредити) + 2:22 (Сигурността в туризма)

Вътрешнополитически новини – 2:15 (Искане за импийчмънт на президента) + 2:55
(Критики към тройната коалиция на вътрешния министър Цветан Цветанов и премиера
Бойко Борисов) + 0:39 (Депутатите приеха промени в НК) + 5:55 (Започва програма за
прибиране на просещи деца)

Международни новини – 0:45 (Ново напрежение между Палестина и Израел) + 1:35
(Скандал след изявление на военен в САЩ) + 0:32 (Българка на изборите в Италия)

Светски/Шоубизнес – 0:36 (Изневяра ли съпругът на сандра Бълок? ) + 0:22 (Нов филм
за Майкъл Джексън) + 0:16 (Нова двойка в Холивуд)

Държавна администрация –

Инциденти/Катастрофи –

ЕС – 0:54 (ЕК дава 410 млн. Евро за култура)

Протести –

PR – 0:42 (Форум „Жени – лидери“) + 1:05 (Награда за репортерка на бТВ за
кампанията „Искам бебе“)
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Религия/Чествания -

Култура -

Трафик –

Времетраене на емисията новини – 41:37

Времетраене на спортните новини – 6:34

Времетраене на прогнозата за времето – 2:37

Централна емисия новини на бТВ на 20.03.2010 г. в 19:00 часа
Продължителност на емисията по програма – 1:00 час

Самопромоции – 0:54 + 0:25 + 0:10 + 0:15 + 2:55

Реклами – 7:47

Спорт – 6:32

Времето – 2:53 (Репортаж за първата пролет) + 2:24

Здраве – 2:07 (Студенти с прекъснати здравноосигурителни права) + 4:23 (Как да се
спасим от ГМО)

Престъпления/Криминални –

Наука/Технологии –

Бизнес/Икономика – 1:09 (Отпадане на плоския данък) + 1:50 (6 хил. лв. Заплата искат
лекари) + 0:52 (Криза в авиацията) + 1:25 (Кризата и новите коли) + 2:15 (Гърци
спасяват Родопите от кризата)

Вътрешнополитически новини – 2:15 (Тангото и политиката)

Международни новини – 1:26 (Стачка на „Бритиш Еърлейс“)

Светски/Шоубизнес – 0:34 (Наоми Кембъл е бременна)

Държавна администрация –

Инциденти/Катастрофи – 0:32 (Сблъсъци по време на гей протести) + 0:22 (Взрив в
центъра на Велико Търново)

Земеделие –
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ЕС –

Протести – 3:17 (Полицаи, военни и данъчни на протест срещу кризата)

PR –

Религия/Чествания -

Култура – 0:30 (Пролетно почистване в София)

Трафик - 14:55 (Репортаж за дупките по улиците в предаването към новините на бТВ
„бТВ репортерите“)

Времетраене на емисията новини – 25:43   49:23 7:47 + 2:55

бТВ репортерите – 14:55

Времетраене на спортните новини – 6:32

Времетраене на прогнозата за времето – 2:24

Централна емисия новини на бТВ на 21.03.2010 г. в 19:00 часа

Продължителност на емисията по програма – 1:00 час

Самопромоции – 0:52 + 0:26 + 0:35 + 0:30 + 2:42

Реклами – 6:54

Спорт – 6:25

Времето – 1:48

Здраве – 1:08 (Медикаменти за трансплантациите)

Престъпления/Криминални – 1:48 (Информация за неизгодни сделки в БДЖ) + 0:40
(Взрив във Велико Търново) + 0:25 (Арестувани хулигани след гей протест)

Наука/Технологии –

Бизнес/Икономика – 6:38 (Икономии по време на криза)

Вътрешнополитически новини – 1:52 (Досиетата) + 17:02 (Предаването към новините
на бТВ – „бТВ репортерите“ относно досиетата)
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Международни новини – 0:47 (Гей бракове в САЩ) + 1:13 (Избори във Франция) + 1:11
(Българка се включва в политическия живот на Италия)

Светски/Шоубизнес –

Държавна администрация –

Инциденти/Катастрофи –

ЕС –

Протести – 0:20 (Протест в София срещу тютюнопушенето)

PR – 1:42 (Информация за висок джакпот на държавната лотария) + 1:08 (Уникално
състезание в Чепеларе)

Религия/Чествания – 2:00 (Великденските пости)

Култура – 0:52 (Намерени са останки от древен град под метрото в София) + 1:55
(Музикантите от Рамщайн в България)

Трафик –

Времетраене на емисията новини – 25:40

бТВ репортерите – 17:02

Времетраене на спортните новини – 6:25

Времетраене на прогнозата за времето – 1:48

Централна емисия новини на бТВ на 22.03.2010 г. в 19:00 часа
Продължителност на емисията по програма – 1:00 час

Самопромоции – 1:00 + 0:23 + 0:30 + 0:10 + 0:30 + 0:37 (Нов сезон на турския сериал
„Листопад“) + 2:54

Реклами – 8:12

Спорт – 5:23

Времето – 1:47

Здраве – 2:15 (Репортаж за сурогатното майчинство)
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Престъпления/Криминални – 2:19 (Обир на банков клон в кв. „Овча купел“) + 1:12
(Заменки около Панчарево) + 0:30 (Заменки) + 1:35 (Магистри проверяват телефините
на Ангел Христов) + 1:34 (Побой над участник в предаването „България търси талант“)

Наука/Технологии –

Бизнес/Икономика – 4:05 (Антикризисни мерки) + 0:25 (Бизнесът на гръцките шивачи в
България) + 3:11 (За социалните помощи) 1:32 (България кандидатства за 1 млрд. Евро
от ЕС за реконструкция на пътища) + 1:56 (Катар ще инвестира в България)

Вътрешнополитически новини – 2:57 (Твърдения за хонорари на Доган като консултант
на язовири) + 1:06 (Анкета на деца по темата за хонорарите на Доган в рубриката
„Малкият коментар“)

Международни новини – 1:25 (Избори във Франция) + 0:30 (Реформа на здравното
осигуряване в САЩ)

Светски/Шоубизнес –

Държавна администрация – 1:00 (Съкращения в българската армия) + 1:50
(Информация за новата система ИСАК)

Инциденти/Катастрофи – 1:21 (Спиране на шести блок на АЕЦ Козлодуй)

ЕС –

Протести – 6:02 (Протест в големите градове срещу дупките по улиците)

PR – 2:00 (Момиче взема поста за един ден на министъра на финансите Симеон
Дянков) + 1:35 (Ученици стават репортери за един ден в бТВ)

Религия/Чествания -

Култура - 0:49 (Изложба на Анди Уорхол)

Трафик –

Времетраене на емисията новини – 41:47

Времетраене на спортните новини – 5:23

Времетраене на прогнозата за времето – 1:47

Централна емисия новини на бТВ на 23.03.2010 г. в 19:00 часа
Продължителност на емисията по програма – 1:00 час
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Самопромоции – 1:00 + 0:35 + 0:13 + 0:25 + 0:08 + 0:33 + 0:36 + 1:29 (бТВ е любима
телевизия на българите. Информация за рейтингите на сериалът „Листопад“ и
„България търси талант“) + 2:55

Реклами – 6:27

Спорт – 5:43

Времето – 2:06

Здраве – 0:20 (Информация за здравните права) + 1:44 (Осиновявания на деца с
увреждания)

Престъпления/Криминални – 1:05 (Кметът на Сливен нарушава правилника за
движение по пътищата) + 0:43 (Операция „Лапачите“) + 0:27 (Отстранен полицай
заради дисциплинарни нарушения) + 3:18 (Побой над Катрин Вачева от футболистът на
ЦСКА Орлин Орлинов) + 0:45 (Дела за лекарски грешки) + 1:12 (Анкета на деца по
темата за операция „Лапачите“ в рубриката „Малкият коментар“)

Наука/Технологии – 2:22 (Система за ранно предупреждение от природни бедствия)

Бизнес/Икономика – 11:10 (Антикризисни мерки) + 2:13 (Високи заплати на лекарите)

Вътрешнополитически новини – 3:00 (Реакции на водещи политици относно Докладът
за България на ЕС)

Международни новини – 2:32 (Протести срещу кризата във Франция и Гърция) + 0:34
(Гугъл без търсачка в Китай)

Светски/Шоубизнес –

Държавна администрация –

Инциденти/Катастрофи – 0:32 (Пожар в хотел в Русе)

ЕС – 1:46 (Докладът на ЕС за България)

Протести –

PR – 1:50 (Увеличение на гръцките туристи в Пампорово)

Религия/Чествания -

Култура -

Разследване – 0:53 (Къде отиват скъпите ни вещи оставени в контейнер на летищата?)

Трафик –
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Времетраене на емисията новини – 43:08

Времетраене на спортните новини – 5:43

Времетраене на прогнозата за времето – 2:06

Централна емисия новини на бТВ на 24.03.2010 г. в 19:00 часа
Продължителност на емисията по програма – 1:00 час

Самопромоции – 1:00 + 0:33 + 0:10 + 0:30 + 0:17 + 1:55 + 2:48

Реклами – 6:54

Спорт – 5:20

Времето – 1:48

Здраве – 4:25 (Застаряването на населението) + 0:30 (В Бърза помощ има липса на
кадри и линейки) + 1:45 (Борба с туберколозата)

Престъпления/Криминални – 1:57 (Залята жена с киселина) + 2:45 (Побоят над
манекенката Вачева от футболиста на ЦСКА Орлин Орлинов) + 2:05 (Кметът на Сливен
Йордан Лечков не дойде на разпит в полицията) + 0:30 (Операция „Лапачите“) + 0:30
(Ще пуснат ли Алексей Петров на свобода?) + 0:45 (Схема за източване на ДДС) + 0:23
(Задържан трафикантен алкохол) + 0:24 (Разследват Ахмед Доган) + 1:55 (Измамени
англичани с имоти в Банско)

Наука/Технологии –

Бизнес/Икономика – 9:15 (Мерки срещу финансовата криза) + 1:55 (Държавата се
разплаща със строители) + 3:05 (Приватизирането на НДК) + 1:52 (Разплащания за
Околовръстния път около София)

Вътрешнополитически новини – 0:36 (Депутатите си определиха датите за
Великденската ваканция)

Международни новини – 1:33 (Скандал в „Даймлер“, В САЩ режат заплати, В Гърция
протестират учители ) + 1:38 (Премиерът Борисов на посещение в Кувейт)

Светски/Шоубизнес – 1:00 (Злоупотреба с „гол“ скенер) + 0:15 (Клаудия Шифър очаква
ново дете)

Държавна администрация –
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Инциденти/Катастрофи –

ЕС –

Протести –

PR –

Религия/Чествания -

Култура – 1:08 Какво е абсурд? („Малкият коментар“)

Трафик –

Времетраене на емисията новини – 43:25

Времетраене на спортните новини – 5:20

Времетраене на прогнозата за времето – 1:48

Централна емисия новини на бТВ на 25.03.2010 г. в 19:00 часа
Продължителност на емисията по програма – 1:00 час

Самопромоции – 1:00 + 0:25 + 0:37 + 0:07 + 2:00

Реклами – 6:48

Спорт – 5:54

Времето – 2:05

Здраве –

Престъпления/Криминални – 1:16 (Близо 10 000 лв. За ток на семейство от Варна) +
0:28 (Делото САПАРД) + 3:57 (Проверка относно хонорарите на Ахмед Доган) + 1:35
(Разследват съдията от акцията „Октопод“) + 1:31 (Измамени британци купили
апартаменти в България на зелено)

Наука/Технологии –

Бизнес/Икономика – 12:00 (Замразени са бюджетните заплати) + 1:19 (Поскъпване на
газа) + 1:08 (Къде са парите? – рубриката „Малкият коментар“)

Вътрешнополитически новини – 1:40 (Скандал в Парламента по НПК)
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Международни новини – 1:18 (Гърция отбелязва националния си празник)

Светски/Шоубизнес –

Държавна администрация – 0:21 (Новите лични документи)

Инциденти/Катастрофи – 0:28 (Пътен инцидент в Хасково)

ЕС – 1:20 (Държавите от ЕС решават дали да дадат пари за Гърция) + 0:20
(Европейската здравна карта става препоръчителна) + 3:47 (ЕК комисия ще приеме
нова Директива за трансплантацията)

Протести –

PR –

Религия/Чествания – 2:08 (Благовещение)

Култура – 2:05 (Гледаме повече телевизия – около 5 часа средно на ден)

Разследване – 4:33 (Защо биячите остават ненаказани?)

Трафик –

Времетраене на емисията новини – 43:12

Времетраене на спортните новини – 5:54

Времетраене на прогнозата за времето – 2:05

Централна емисия новини на бТВ на 26.03.2010 г. в 19:00 часа
Продължителност на емисията по програма – 1:00 час

Самопромоции – 1:00 + 0:25 + 0:08 + 0:14 + 0:30 + 0:30 + 0:45 + 2:45

Реклами – 6:12

Спорт – 5:12

Времето – 0:25 (Преминаваме към лятното часово време) + 1:19 (Защо се сменя часа? –
Рубриката „Малкият коментар“) + 2:00

Здраве –

Престъпления/Криминални – 1:40 (Кметът на Сливен Йордан Лечков на разпит в
полицията) + 0:21  (Вратарят на ПФК Левски хванат да кара пиян) + 1:43 (Кметът на
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Кърджали Хасан Азис е разследван заради проектът с „Водното огледало“) + 5:48
(Прострелян таксиметров шофьор) + 0:40 (Осъдени футболни хулигани) + 2:19
(Фалшива оферта за работа в чужбина) + 0:57 (Разследване на ДАНС относно името
Пенгезов) + 0:34 (Американският полсаник в България разисква законовите проблеми
на България)

Наука/Технологии – 2:24 (Осъдени със специални гривни в България)

Бизнес/Икономика – 5:47 (Антикризисните мерки)

Вътрешнополитически новини – 4:23 (Импийчмънт на президента Георги Първанов) +
1:53 (Подписи в подкрепа на президента Първанов и финансовия министър Дянков)

Международни новини – 0:26 (Американка осъди тютюневи компании) + 0:31 (Дъжд от
пари в САЩ)

Светски/Шоубизнес –

Държавна администрация –

Инциденти/Катастрофи – 1:49 (Безследно изчезнали куфари на летищата)

ЕС – 1:30 (Европейските реакции за спасителния план за Гърция)

Протести –

PR – 1:16 (Отличие за репортерката на бТВ Марина Евгениева)

Религия/Чествания – 2:13 (НЛО в Исперих)

Култура – 0:55 (Почина актьорът Никола Рударов)

Разследване – 1:42 (Как да проследим колата си след като е вдигната от паяк?)

Трафик –

Времетраене на емисията новини – 44:05

Времетраене на спортните новини – 5:12

Времетраене на прогнозата за времето – 2:00

Централна емисия новини на бТВ на 27.03.2010 г. в 19:00 часа
Продължителност на емисията по програма – 1:00 час
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Самопромоции – 1:10 + 0:45 + 0:18 + 1:00 + 2:38

Реклами – 7:21

Спорт – 5:41

Времето – 2:24

Здраве – 15:59 (Трансплантациите в рубриката „бТВ репортерите“)

Престъпления/Криминални – 2:50 (Скандални сделки с военни обекти) + 1:57
(Търговията с животни) + 1:50 (Осакатено куче от Дряново)

Наука/Технологии –

Бизнес/Икономика – 3:20 (Натрупан свръхдефицит в държавата) + 3:20 (Одобрени
антикризисни мерки) + 0:57 (Продажба на земи от Държавния поземлен фонд)

Вътрешнополитически новини –

Международни новини – 1:03 (Стачка в „Бритиш еърлейз“) + 0:30 (Часът на Земята по
света)

Светски/Шоубизнес –

Държавна администрация – 1:50 (Смяна на документите за самоличност)

Инциденти/Катастрофи –

ЕС –

Протести –

PR –

Религия/Чествания – 1:39 (Лазаровден) + 0:22 (В очакване на Цветница)

Култура – 1:40 (Мотосезон в София)

Трафик – 1:26 (Отцепен е районът около Националния стадион „Васил Левски“)

Времетраене на емисията новини – 25:46

Бтв репортерите – 15:59

Времетраене на спортните новини – 5:41

Времетраене на прогнозата за времето – 2:24
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Централна емисия новини на бТВ на 28.03.2010 г. Продължителност на емисията
по програма – 1:00 час

Самопромоции – 1:00 + 0:13 + 0:30 + 0:05 + 0:27 + 0:24 + 2:22

Реклами – 6:23

Спорт – 6:32

Времето – 2:29

Здраве – 2:48 (Борба с туберколозата)

Престъпления/Криминални – 1:53 (Вносно агнежко с неясен произход) + 0:37 (Боя за
яйца с неясно съдържание) + 15:54 (Бизнесмени притежават незаконно африкански
животни. Репортаж в „бТВ репортерите“)

Наука/Технологии –

Бизнес/Икономика – 0:32 (Антикризисните мерки) + 2:10 (Лошите кредити) + 1:40 (В
помощ на кухните за бедни)

Вътрешнополитически новини – 1:45 (Президентът Георги Първанов коментира
процедурата по Импийчмънт) + 2:00 (Реакция на коментара на Първанов от премиера
Бойко Борисов) + 0:35 (Обнародван закон за тютюнопушенето) + 1:19 (Шофьорска
книжка срещу здравна вноска, предложение на министъра на здравеопазването)

Международни новини – 1:22 (Палмовата неделя по света)

Светски/Шоубизнес –

Държавна администрация –

Инциденти/Катастрофи –

ЕС – 0:27 (Изплатени средства от ЕС)

Протести –

PR –

Религия/Чествания – 0:20 (Цветница) + 2:53 (Как празнуваме Цветница)

Култура – 0:33 (Пролетно почистване) + 2:13 (Възрастна жена дарява облекла за
абитуриенти)

Трафик –
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Времетраене на емисията новини – 25:54

бТВ репортерите – 15:54

Времетраене на спортните новини – 6:32

Времетраене на прогнозата за времето – 2:29

Централна емисия новини на БНТ на 19.03.2010 г. в 20:00 часа.
Продължителност на емисията по програма – 1:00 час

Самопромоции – 0:40 + 0:15 + 0:15 + 0:22 + 1:45 (Вторият сезон на „Големият избор“ на
БНТ) + 2:22

Реклами – 3:45

Спорт – 6:00

Времето – 2:19

Здраве –

Престъпления/Криминални – 1:48 (Злоупотреби със секретни данни) + 0:40
(Простреляно момиче)

Наука/Технологии – 1:55 (Камери на колите на ДАИ)

Бизнес/Икономика – 6:52 (Антикризисните мерки) + 1:42 (Нова фериботна линия
между България и Румъния – финансовите перспективи) + 1:15 (Нов контактен център
на Българо-гръцката граница) + 1:03 (Вдигат наемите на личните лекари)

Вътрешнополитически новини – 0:57 (Правителството прие промените в Наказателния
кодекс) + 3:46 (Импийчмънт на президента)

Международни новини – 1:03 (Турският външен министър е на посещение в България)
+ 2:15 (Протести в „Бритиш Еърлейз“) + 1:22 (Служебно наказание на политик -
разстрел в Северна Корея) + 1:50 (Призив за преговори в Близкия изток)

Светски/Шоубизнес –

Държавна администрация –

Инциденти/Катастрофи – 1:42 (Майка и син загинаха при пожар във Варна)

ЕС –
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Протести –

PR – 1:23 (Бал на фондация „Искам бебе“)

Религия/Чествания -

Култура – 0:35 (Пролетното почистване) + 1:29 (Балкански концерт в подкрепа на
Хаити) + 2:23 (Спомен за актьора Григор Вачков) + 0:43 (Клипът на Миро „Ангел“
участващ на „Евровизия“)

Трафик – 6:00 (Ремонтът на софийските улици)

Времетраене на емисията новини – 45:06

Времетраене на спортните новини – 6:00

Времетраене на прогнозата за времето – 2:19

Централна емисия новини на БНТ в 20:00 часа на 20.03.2010 г. в 20:00 часа
Продължителност на емисията по програма – 00:45 час

Самопромоции – 0:50 + 0:28 + 1:58

Реклами – 4:00

Спорт – 6:04

Времето – 0:30 (Репортаж за първа пролет) + 2:08

Здраве – 2:27  (Здравната реформа)

Престъпления/Криминални –

Наука/Технологии –

Бизнес/Икономика – 0:52 (Консултации за антикризисните мерки)

Вътрешнополитически новини –

Международни новини – 1:24 (Протести в „Бритиш Еъруейз“) + 2:00 (Среща на
Западните Балкани без Сърбия) + 1:43 (Папата срещу свещениците - педофили) + 0:25
(Протести в Русия срещу бедността) + 0:41 (Убийсктво на френски полицаи –
недоразумение със задържани) + 0:33 (Финансови разпределения за героите от 11
септември 2001 г. в САЩ) + 0:30 (Япония си спомня за взрив в метрото) + 1:10
(Разследване на укриване на данъци в Германия)
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Светски/Шоубизнес – 0:32 (Румънската национална телевизия представи изпълнителя
ни на „Евровизия“ Миро)

Държавна администрация –

Инциденти/Катастрофи – 1:53 (Газова бутилка избухна във Велико Търново) + 1:35
(Информация за пожар във Варна)

ЕС – 2:13 (Европейската здравна карта е препоръчителна)

Протести – 4:18 (Полицаи, военни и данъчни на протест срещу кризата)

PR –

Религия/Чествания -

Култура – 1:35 (Започна пролетното почистване) + 1:25 (От „Биоразнообразие“
поставят платформи за щъркелови гнезда) + 0:53 (Национален събор на трабантите)

Трафик – 1:33 (Ремонти на пътните настилки)

Времетраене на емисията новини – 30:42

Времетраене на спортните новини – 6:04

Времетраене на прогнозата за времето – 2:08

Централна емисия новини на БНТ на 21.03.2010 г. в 20:00 часа
Продължителност на емисията по програма – 0:45 час

Самопромоции – 0:40 + 0:05 + 0:18 + 0:23 + 2:20

Реклами – 3:34

Спорт – 7:26

Времето – 2:23

Здраве –

Престъпления/Криминални – 0:45 (Ахмед Доган за „Цанков камък“) + 0:55 (Прекратен
е мачът между Локо Мездра и ЦСКА) + 0:25 (Наказания за скинари)

Наука/Технологии –

Бизнес/Икономика – 4:00 (Плоският данък остава) + 3:57 (Антикризисните мерки)
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Вътрешнополитически новини – 1:30 (Промени в закона за донорството)

Международни новини – 0:45 (Стачката в „Бритиш Еъруейз“) + 1:40 (Регионални
избори във Франция) + 1:37 (Демонстрация в Рим в подкрепа на Силвио Берлускони) +
1:40 (Гласуване в Конгреса на САЩ за здравната реформа) + 0:40 (Вулкан изригна в
Исландия)

Светски/Шоубизнес – 0:25 („Дисни“ забрани снимането на момичета с пластични
операции) + 0:25 (Екологичен катамаран)

Държавна администрация –

Инциденти/Катастрофи – 0:55 (Още за взрива във Велико Търново)

Земеделие –

ЕС – 1:53 (Българите които ще се лекуват в ЕС)

Протести – 1:30 (Протест срещу тютюнопушенето)

PR –

Религия/Чествания -

Култура – 1:55 (Архитектурен комплекс „Сердика“) + 1:50 (Представяне на книгата
„Лабиринти на подсъзнанието“)

Трафик –

Времетраене на емисията новини – 28:13

Времетраене на спортните новини – 7:26

Времетраене на прогнозата за времето – 2:23

Централна емисия новини на БНТ на 22.03.2010 г. в 20:00 часа
Продължителност на емисията по програма – 1:00 час

Самопромоции – 0:55 + 0:05 + 0:17 + 0:28 + 0:15 + 0:27 + 2:15

Реклами – 3:45

Спорт – 6:39

Времето – 5:45 (Чака ни дълго и горещо лято) + 2:05
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Здраве – 1:45 (Влошава се качеството на водата)

Престъпления/Криминални – 2:48 (Консултантските пари на Доган) + 1:55 (Подготвят
се обвинения за заменките на гори) + 1:47 (Еврейското училище в свастики) + 0:56
(Обир на банков клон в София) + 1:40 (ВСС изслушва бизнесмена Ангел Христов)

Наука/Технологии –

Бизнес/Икономика – 2:35 (Мерки срещу кризата) + 2:35 (Финансовите аспекти от
срещата на премиера Бойко Борисов с емира на Катар)

Вътрешнополитически новини – 1:09 (Коментар на бившия министър Сергей Станишев
относно антикризисните мерки на правителството)

Международни новини – 1:38 (Милионерският данък в Германия) + 1:55 (Изборите във
Франция) + 2:05 (Здравната реформа в САЩ)

Светски/Шоубизнес –

Държавна администрация – 1:00 (Съкращения във Висшия състав на армията)

Инциденти/Катастрофи – 0:20 (Спиране на шести блок на АЕЦ Козлодуй)

ЕС – 1:45 (Нова дипломатическа служба на ЕС) + 1:40 (Системата ИСАК на ЕС) + 1:07
(Присъединяване към шенген)

Протести – 2:22 (Протест срещу дупките по улиците)

PR –

Религия/Чествания – 0:48 (Започна рокерският сезон)

Култура – 1:40 (Не пестим водата) + 1:22 (Седмица на Анди Уорхоу – иконата на поп
арта) + 1:20 (Актрисата Виолета Бахчеванова празнува 75-та си годишнина)

Трафик – 1:00 (Строеж на мост в кв.“Триъгълника“ в София)

Времетраене на емисията новини – 45:09

Времетраене на спортните новини – 6:39

Времетраене на прогнозата за времето – 2:05

Централна емисия новини на БНТ на 23.03.2010 г. в 20:00 часа
Продължителност на емисията по програма – 1:00 час
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Самопромоции – 0:50 + 0:15 + 0:15 + 0:35 + 0:20 + 2:35

Реклами – 3:21

Спорт – 7:28

Времето – 2:11

Здраве – 2:10 (Осиновявания на деца с увреждания)

Престъпления/Криминални – 1:30 (Полицейска операция „Лапачите“) + 1:25
(Разследват полицаи) + 1:47 (Сметка за ток за 5000 лв.)

Наука/Технологии – 1:45  (Нова метеорологична система)

Бизнес/Икономика – 8:31 (Антикризисните мерки) + 1:45 (Спасение от кризата)

Вътрешнополитически новини – 3:34 (Нападки на опозиционните партии срещу
антикризисните мерки на правителството)

Международни новини – 1:33 (Безработица в Гърция) + 1:00 (Стачки във Франция и
Гърция) + 2:22 (Спогодба между България и Катар) + 1:20 (Кибервойната между Китай
и Гугъл)

Светски/Шоубизнес –

Държавна администрация – 2:45 (Документите за самоличност) + 2:08 (Ще строят
детска площадка – обвинения към общината)

Инциденти/Катастрофи –

ЕС – 2:40 (Доклад относно корупцията на ЕС) + 2:00 (Премиерът на Бойко Борисов за
доклада на ЕС)

Протести –

PR – 0:15 (Детски филми на БНТ с награди)

Религия/Чествания –

Култура – 0:30 (Български филм участва на фистивала в Кан)

Трафик – 1:40 (Опасни мостове в България)

Времетраене на емисията новини – 43:50

Времетраене на спортните новини – 7:28

Времетраене на прогнозата за времето – 2:11
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Централна емисия новини на БНТ на 24.03.2010 г. в 20:00 часа
Продължителност на емисията по програма – 1:00 час

Самопромоции – 0:40 + 0:20 + 0:10 + 0:15 + 1:00 + 2:20

Реклами – 3:23

Спорт – 8:01

Времето – 2:15

Здраве – 1:50 (Демографската криза) + 2:20 (Пролетната умора)

Престъпления/Криминални – 2:25 (Комисията ще проверява Доган за „Цанков камък“)
+ 2:05 (Англичани влезнаха в жилищата си) + 1:12 (Задържаха бриближен на Златко
Баретата – Голямата Муна) + 0:22 (Образувано е досъдебно престъпление на кметът на
Сливен Йордан Лечков) + 0:48 (Акция „Пиячите“)

Наука/Технологии –

Бизнес/Икономика – 7:25 (Антикризисните мерки) + 1:35 (Информация за
безработицата) + 1:40 (Криза със скъпите лекарства) + 1:40 (Възможна ли е амнистия у
нас?)

Вътрешнополитически новини – 0:55 (От БСП критикуват премиера Борисов) + 2:53
(Промени в НПК) + 0:30 (Дълга ваканция за депутатите)

Международни новини – 1:50 (Премиерът Бойко Борисов на посещение в Катар) + 2:05
(Амнистия в Италия) + 1:40 (Корупционен скандал в „Даймлер“) + 0:30 (Меркел готова
на компромис) + 0:22 (Модерен проект за Ерусалим) + 0:23 (Пожар в Калкута)

Светски/Шоубизнес –

Държавна администрация –

Инциденти/Катастрофи –

ЕС – 2:55 (Докладът на ЕС по ресор „Правосъдие“) + 1:30 (Брюксел може да ни
санкционира за заменките на земи) + 1:55 (Помощи от ЕС за Хаити) + 1:00 (ЕС се
опитва да оеднакви правилата за развод)

Протести –

PR – 1:45 (Тотото – антикризисна мярка)

Религия/Чествания –

Култура –
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Трафик -

Времетраене на емисията новини – 44:55

Времетраене на спортните новини – 8:01

Времетраене на прогнозата за времето – 2:15

Централна емисия новини на БНТ на 25.03.2010 г. в 20:00 часа
Продължителност на емисията по програма – 1:00 час

Самопромоции – 0:50 + 0:15 + 0:13 + 0:15 + 2:07 („Големият избор“ – предаване на
БНТ) + 0:31 + 1:55

Реклами – 2:52

Спорт – 8:24

Времето – 2:35

Здраве –

Престъпления/Криминални – 2:40 (Фалстарт на делото „Балтов“) + 5:05
(Престъпленията на предходното правителство) + 2:15 (Затвор за бизнесмените
Стойков - Николов) + 2:46 (Казусът с британските семейства в Банско)

Наука/Технологии –

Бизнес/Икономика – 12:30 (Антикризисните мерки) +1:22 (Награди за социален проект)

Вътрешнополитически новини – 3:40 (Скандал по дискусиите за промените на НПК в
НС) + 2:40 (Съдия Пенгезов обвинява вътрешния министър Цветан Цветанов) + 1:10
(Премиерът Борисов отвръща на нападки на бившият премиер Станишев относно
Цветелина Бориславова)

Международни новини – 1:10 (Френските проститутки на протест) + 1:24 (Скандалът в
„Даймлер“)

Светски/Шоубизнес –

Държавна администрация –

Инциденти/Катастрофи –
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ЕС – 2:27 (Финансова помощ за Гърция) + 0:43 (Еврото страда) + 1:42 (Пенсионната
възраст в ЕС)

Протести –

PR –

Религия/Чествания – 0:16 (Благовещение)

Култура –

Трафик –

Времетраене на емисията новини – 46:06

Времетраене на спортните новини – 8:34

Времетраене на прогнозата за времето – 2:35

Централна емисия новини на БНТ на 26.03.2010 г. в 20:00 часа
Продължителност на емисията по програма – 1:00 час

Самопромоции – 0:55 + 0:13 + 0:20 + 0:20 + 2:03 („Големият избор“ на БНТ) + 0:36 +
2:55

Реклами – 3:45

Спорт – 4:57

Времето – 3:16

Здраве –

Престъпления/Криминални – 2:42 (Кметът на Кърджали обвиняем за „Водното
огледало“ ) + 0:58 (Алексей Петров чете доказателства) + 1:40 (Разкрития за скандални
сделки на военни имоти) + 1:58 (Прострелян таксиметров шофьор) + 1:29 (Кметът на
Сливен Йордан Лечков престоя в столичното РПУ близо 2 часа)

Наука/Технологии –

Бизнес/Икономика – 10:52 (Антикризисните мерки) + 1:47 (Строителни неволи в
Пловдив)

Вътрешнополитически новини – 6:50 (Импийчмънт на президента) + 2:53 (ДАНС И
МВР за Пенгезов)
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Международни новини – 1:35 (Премиерът на Турция Ердоган иска да се открият турски
гимназии в Германия) + 2:23 (Мините в Чечения) + 0:34 (Изложение на чужди
университети в България)

Светски/Шоубизнес –

Държавна администрация –

Инциденти/Катастрофи –

ЕС – 1:00 (ЕС ще предостави помощи на Хаити)

Протести –

PR –

Религия/Чествания –

Култура – 1:53 (Почина актьорът Никола Рударов)

Трафик –

Времетраене на емисията новини – 43:06

Времетраене на спортните новини – 4:57

Времетраене на прогнозата за времето – 2:50

Централна емисия новини на БНТ на 27.03.2010 г. в 20:00 часа
Продължителност на емисията по програма – 0:45 час

Самопромоции – 0:55 + 1:50 („Големият избор“ на БНТ) + 0:28 + 2:55

Реклами – 3:02

Спорт – 5:40

Времето – 0:29 (Преминаваме към лятното часово време) + 2:20

Здраве –

Престъпления/Криминални – 2:15 (Шивачки съдят работодателя си)

Наука/Технологии –
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Бизнес/Икономика – 1:50 (Промени в данъчното облагане)

Вътрешнополитически новини – 1:40 (Критики на БСП към ГЕРБ) + 0:55 (Президентът
Георги Първанов за законодателната поправка без указ на държавния глава)

Международни новини – 0:40 (Нова стачка на „Бритиш Еърлеиз“) + 1:44 (Дискът с
откраднати данни от швейцарска банка) + 0:26 (Парламентарните избори в Ирак) + 0:28
(Потъна южнокорейски кораб) + 2:26 (Правозащитници под натиск в Чечения) + 1:58
(Сръбски митничари не допускат български помощи за Великден)

Светски/Шоубизнес –

Държавна администрация –

Инциденти/Катастрофи –

ЕС –

Протести – 2:35 (Лекарите на протест)

PR –

Религия/Чествания – 1:12 (Часът на Земята)

Култура – 1:05 (Училище за художници) + 4:36 (Раздават наградите „Икар“) + 2:03
(Пещери в опасност)

Трафик –

Времетраене на емисията новини – 29:25

Времетраене на спортните новини – 5:40

Времетраене на прогнозата за времето – 2:20

Централна емисия новини на БНТ на 28.03.2010 г. в 20:00 часа
Продължителност на емисията по програма – 0:45 час

Самопромоции – 0:55 + 0:20 + 1:45 („Големият избор“ на БНТ) + 0:20 + 2:20

Реклами – 3:40

Спорт – 6:03
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Времето – 2:08

Здраве –

Престъпления/Криминални –

Наука/Технологии –

Бизнес/Икономика – 1:48 (Антикризисните мерки)

Вътрешнополитически новини – 2:25 (Президентът Първанов критикува
правителството) + 1:00 (Поправката в Закона за наркотиците ще бъде коригирана)

Международни новини – 1:40 (Начало на Великата седмица по света) + 1:38 (Русия
промени часовите си пояси) + 0:27 (Американският президент Обама е на посещение в
Афганистан) + 0:23 (Частични избори в Италия) + 0:24 (Обир на казино във Франция) +
0:23 (Загадъчен взрив с южнокорейски кораб) + 1:35 (Испанското бикоборство)

Светски/Шоубизнес –

Държавна администрация – 2:17 (Започва заявлението за новите лични карти)

Инциденти/Катастрофи –

ЕС –

Протести –

PR –

Религия/Чествания – 4:20 (Цветница) + 1:28 (Празник на Ловеч) + 2:32 (Имен ден
празнува преводачката Трендафила Немска) + 1:28 (Имен ден на столичния квартал
„Връбница“) + 0:12 (Започва „Страстната седмица“)

Култура – 3:50 (Българи и ромчета се учат на толерантност)

Трафик –

Времетраене на емисията новини – 31:20

Времетраене на спортните новини – 6:03

Времетраене на прогнозата за времето – 2:08
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Средна продължителност от излъчените 10 емисии новини на бТВ в минути, за
категориите с различна тематична насоченост, в периода от 19.03.2010 г. до
28.03.2010 г. включително в минути

Самопромоции 5,766
Реклами 6,933
Спорт 5,926
Времето 2,645
Здраве 3,985
Престъпления/Криминални 8,006
Наука/Технологии 0,96
Бизнес/Икономика 9,763
Вътрешнополитически новини 5,411
Международни новини 2,085
Светски/Шоубизнес 0,305
Държавна администрация 0,501
Инциденти/Катастрофи 0,508
ЕС 1,006
Протести 0,965
PR 1,103
Религия/Чествания 1,158
Култура 1,266
Трафик 1,635
Разследване 0,17

Средна продължителност от излъчените 10 емисии новини на Българската
национална телевизия в минути, за категориите с различна тематична насоченост,
в периода от 19.03.2010 г. до 28.03.2010 г. включително

Самопромоции 5,223
Реклами 3,512
Спорт 6,67
Времето 3,04
Здраве 1,053
Престъпления/Криминални 4,901
Наука/Технологии 0,366
Бизнес/Икономика 7,76
Вътрешнополитически новини 3,845
Международни новини 6,131
Светски/Шоубизнес 0,136
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Държавна администрация 0,816
Инциденти/Катастрофи 0,641
ЕС 2,65
Протести 1,075
PR 0,338
Религия/Чествания 1,226
Култура 3,111
Трафик 1,021
Разследване 0

Общ брой на излъчените емисии новини на бТВ, за категориите с различна
насоченост, в периода от 19.03.2010 г. до 28.03.2010 г.

Самопромоции 54
Спорт 10
Времето 14
Здраве 13
Престъпления/Криминални 45
Наука/Технологии 4
Бизнес/Икономика 31
Вътрешнополитически новини 18
Международни новини 21
Светски/Шоубизнес 6
Държавна администрация 4
Инциденти/Катастрофи 6
ЕС 7
Протести 3
PR 8
Религия/Чествания 7
Култура 10
Трафик 2
Разследване 2
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Общ брой на излъчените емисии новини на Българската национална телевизия, за
категориите с различна насоченост, в периода от 19.03.2010 г. до 28.03.2010 г.

Самопромоции 46
Спорт 10
Времето 13
Здраве 5
Престъпления/Криминални 28
Наука/Технологии 2
Бизнес/Икономика 21
Вътрешнополитически новини 17
Международни новини 48
Светски/Шоубизнес 3
Държавна администрация 4
Инциденти/Катастрофи 5
ЕС 15
Протести 4
PR 3
Религия/Чествания 8
Култура 18
Трафик 4
Разследване 0

Продължителност на емисиите новини на бТВ за периода 19.03.2010 г. – 28.03.2010
г. в минути – 600

Продължителност на емисиите новини на Българската национална телевизия за
периода 19.03.2010 г. – 28.03.2010 г. в минути – 540


