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Увод 

1. Мотивация за избор на темата 

Мотивацията за избора на темата „Рекламата в интернет – между 

софтуера и културните практики” се основава на няколко необходимости: 

Необходимост от разбиране на социокултурните ефекти на 

рекламата. Живеем във време, когато потреблението на материални стоки 

и услуги се е превърнало във водеща ценност на пазарните общества. За да 

нарисуваме по-ясна картина какво означава това, ще цитираме няколко 

интересни факта от книгата на американските теоретици в областта на 

рекламата и обществото Катрин Толанд Фрит и Барбара Мюлер. 20% от 

населението на Земята използва 80% от нейните ресурси. Ако цялото 6-

милиардно население на Земята консумира на нивото на 

средностатистическия американец, ще са необходими още поне 4 планети 

за задоволяването на това потребление (Toland Frith,  Mueller, 2003: 269). 

Макар данните да са от 2003 г., те не са изгубили смисъл и са показателни 

за нивото на комерсиализация на развитите общества. Рекламата също 

участва активно в този процес. Но, докато в плана на продажбите се обръща 

голямо внимание на рекламата, то в плана на ценностите рекламните ефекти 

се неглижират. Затова е необходимо, дори задължително, да се прояви по-

голяма загриженост към социокултурните ефекти на рекламната 

комуникация. 

Необходимост от самоосъзнатост на рекламиста. Да, рекламата 

е важна част за пазарните икономики. Нейно и на рекламистите призвание е 

да стимулират продажбите и потреблението, да движат бизнеса и 

материалния прогрес. Но се налага и друг поглед, по-критичен поглед върху 

рекламата. Както отбелязва руският автор Ю. Пидшморга, със своя мощен 

информационен и въздействащ потенциал рекламата възпитава у човек 

некритичен потребител и задава ценностни ориентири (Пидшморга, 2009). 

Считаме, че критичното разбиране за същността на рекламата е важно, на 

първо място, за специалистите по реклама. Всеки уважаващ себе си 

професионалист трябва ясно да си дава сметка с какво се занимава и какви 

са ефектите, положителни и отрицателни, от неговата работа. 

Самоосъзнатостта на рекламиста за рекламните ефекти отвъд плана на 

продажбите, а именно в плана на ценностите и социокултурните аспекти, е 
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важно за формирането му не само като професионалист, но и като 

гражданин. 

Необходимост от по-висока медийна култура у гражданите 

потребители. Рекламата в интернет е съществена част от медийния 

информационен поток, като понякога е трудно различима от основното 

съдържание на сайтовете. Нейната функция е не само да информира, но и да 

въздейства. Добрата медийна култура изисква критично възприемане на 

информацията от масмедиите, а отсяването на „зърното от плявата“ се 

оказва нелека задача за голяма част от хората. Един от начините да бъде 

възпитавано критично мислене у индивидите е обясняването, изучаването и 

проумяването на характера и принципите на влияние на медиите, в частност 

и на рекламата като част от медийния шум. По-доброто познаване на 

същността на рекламата и нейните социокултурни ефекти би спомогнало за 

изграждането на по-активно и осъзнато гражданско общество. 

Необходимост от по-добро разбиране на интернет технологиите. 

Както ще видим в настоящия дисертационен труд, измеримостта на онлайн 

рекламата е толкова голяма, че, парадоксално, автори като Гари Дал 

посочват това като недостатък (Дал, 2007: 89). Богатият рекламен 

инструментариум и развитието на онлайн рекламните платформи обособиха 

онлайн рекламата със свои собствени понятия и характеристики. 

Разбирането на теоретико-понятийния апарат и софтуерното обезпечение на 

онлайн рекламата е от полза, както за рекламодатели и професионалисти по 

реклама, така и за обикновените потребители, които могат да получат по-

ясна представа за принципите и функционирането на интернет рекламата и 

да обогатят своя потребителски опит1. 

Необходимост от анализиране на ценностите в рекламата в 

контекста на българската социокултурна действителност. В сложно 

време, в което българското общество е в преход едновременно и към 

демокрация, и към глобализация, и към пазарна икономика е важно да 

анализираме как присъстват ценностите в българската търговска и 

политическа реклама и да ги анализираме в контекста на българските 

културни практики, традиции и ценностна система. 

                                                           
1 Под потребителски опит се има предвид понятието “user experience” от англ. език. Отнася се до 
възприемането и ответните реакции на ползвателя, възникващи в резултат на използване на даден 
продукт, система или услуга. 
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2. Актуалност на изследването 

 

В края на 20 в. и началото на 21 в. интернет се оказва едно от най-

значимите научно-технически постижения на човечеството и заема важно 

място в живота на много общества, като създава глобално информационно 

и комуникативно пространство. Рекламната индустрия също обръща поглед 

към Световната мрежа, като не само става съществена част от съвременната 

масова комуникация, но и се превръща в един от икономическите стълбове 

на „безплатния“2 интернет. Забележително е например, че 95% от приходите 

на мултинационалния технологичен гигант Google се генерират от реклама 

посредством платформата AdWords (Киберман, 2016: 138), като 

същевременно компанията успява да поддържа голям набор от безплатни 

услуги и инструменти. 

Интернет рекламата се обособява със свои собствени същност, 

характеристики, теоретико-понятиен апарат и принципи на работа, 

подчинени на спецификата и същността на интернет технологиите,  

особеностите на онлайн комуникацията, тенденциите в потребителското 

поведение в мрежата и много други фактори. Въпреки своите отличителни 

черти, интернет рекламата, подобно на рекламата в другите медии, е част от 

социокултурните процеси в обществото, като има способността, както да 

бъде тяхно отражение, така и да ги направлява. В този смисъл 

дисертационният труд е насочен към търсенето на отговор на актуални 

въпроси, свързани със социокултурните аспекти на рекламата в интернет: 

- Какъв е културният ефект, породен от богатия 

инструментариум за създаване и управляване на рекламни 

кампании в интернет? 

- Какви са формите на контрол на рекламата в интернет от 

страна на потребителите? 

- Как стои проблемът за блокирането на рекламата в 

интернет и дали може да се разглежда като вид културно 

заглушаване срещу комерсиализацията на онлайн 

пространството? 

- Кои са етичните предизвикателства към рекламата в 

интернет? 

                                                           
2 Под „безплатен“ интернет се има предвид безплатното използване на онлайн ресурси и услуги, 
предлагани от сайтове, програми и приложения, които се издържат от приходи от реклама. 
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- Какъв е ценностният свят на българската търговска и 

политическа реклама в интернет на фона на ценностната 

система на българите? 

 

 

3. Обект, предмет, цели, задачи,  методология и 

изследователска теза 

Предмет на изследването са: 

 

• интернет като рекламна среда за търговска и политическа 

реклама; 

• технически специфики на интернет рекламата; 

• българската търговска и политическа реклама в интернет със 

своите технически, социокултурни и ценностни проявления; 

• етични предизвикателства към интернет рекламата. 

 

Обект на изследването са: 

 

• софтуерните приставки за блокиране на онлайн рекламa 

AdBlock Plus и Adendum и тяхното (не)възможно приложение 

като средство за културно заглушаване на рекламата в интернет; 

• платформата Google AdWords като вид уеббазиран софтуер за 

създаване и управление на рекламни кампании в интернет и 

възможният културен ефект, породен от насочването на 

рекламите в сайтове и приложения въз основа на контекст, 

тематика, интереси и географско местоположение; 

• ценности в посланията на българската търговска реклама в 

интернет на фона на българската ценностна система и културни 

практики; 

• етични аспекти на правилата за рекламиране в рекламната 

мрежата на Google; 

• послания, характеристики, практики, тенденции и ценности в 

българската политическа реклама в интернет в предизборните 

кампании за избори на Европейски и Национален парламент 

през 2014 г. 
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Цели на изследването са:  

 

• да се анализират техническите аспекти на реклама в интернет и 

породените от тях културни ефекти; 

• да се анализират социокултурните проявления на българската 

търговска и политическа реклама в интернет на фона на 

българските културни практики, традиции и ценности. 

 

Задачи на изследването: 

 

• Да се анализира интернет като среда за търговска реклама и като 

канал за политическа комуникация – предимства и недостатъци. 

• Да се дефинират понятията „интернет реклама“ и „политическа 

реклама“. Да се формулира определение за понятието интернет 

реклама. 

• Да се проучат съществуващите класификации за интернет 

реклама и и да се предложи актуална. Да се анализира и 

илюстрира интернет рекламата по признаци, видове и основни 

характеристики. Да се изяснят терминологията и теоретико-

понятийният апарат. 

• Да се обяснят принципът на функциониране на платформи и 

инструменти за онлайн реклама (по-конкретно на Google 

AdWords и Google AdSense), на видове заплащане и измерване 

на ефективността на интернет рекламата. 

• Да се съпоставят практиката за използване на софтуер за 

блокиране на онлайн рекламата с практика „културно 

заглушаване“. 

• Да се анализира българската търговска реклама в интернет в 

плана на: идентичността и социалната идентификация; джендър 

ролите и стереотипите; възможните рекламните  ефекти и 

ценностните разслоявания, породени от насочването на 

рекламните послания по контекст, тематика, интереси, 

географски, демографски и психографски критерии. 

• Да се анализират комерсиализацията на културните практики и 

ценностите в българската търговска реклама в интернет.  

• Да се анализират етичните предизвикателства към онлайн 

рекламата. 
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• Да се осъществи преглед на кратка история на политическата 

реклама в чужбина и България. 

• Да се открият характеристики, практики и тенденции на 

българската политическа реклама в интернет. 

• Да се анализира българската политическата реклама в интернет 

по две дихотомни двойки: а) „негативна-позитивна” 

политическа реклама и b) „имидж ориентирана-проблемно 

ориентирана” политическа реклама.  

• Да се анализират ценностите в българската политическа 

реклама в интернет. 

Методология на изследването: 

• Проучване на основната теоретична литература по темата на 

дисертацията в две основни направления: 1) научни трудове за 

техническата и икономическата същност на интернет 

рекламата; 2) научни трудове за социокултурната и етичната 

същност на интернет рекламата. При подбора на автори 

целенасочено са използвани и анализирани българската, руската 

и западната научни традиции с цел по-голяма обективност, 

повече разнообразие на гледни точки и по-добра 

изчерпателност на дисертационния труд. Предвид че интернет 

рекламата е съвременно явление в процес на динамично 

развитие, при изясняването на теоретико-понятийния апарат се 

прибягва и до публикации на практици в областта, чиито 

материали, макар и да нямат научна апробация, са плод на 

професионален опит. 

• Интерпретация на теоретични, критически и др. източници по 

темите за технически аспекти на интернет рекламата, културно 

блокиране, реклама и общество, реклама и ценности, реклама и 

етика, политическа реклама. 

• Интерпретация на практиката да се блокира онлайн рекламата 

посредством специален софтуер и сходствата и различията ѝ с 

практиката „културно блокиране“. Разглеждат се конкретно два 

софтуера за блокиране на реклами – AdBlock Plus и Addendum. 

• Анализ на възможния културен ефект, породен от видовете 

насочване на рекламата в интернет (контекстно, тематично, по 

интереси, географско и демографско) и диференциацията на 
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ценностите в онлайн пространството. За целта е направено 

наблюдение на рекламните послания в български и 

чуждестранни сайтове от партньорската мрежа на Google с 

разнообразна тематика (новини, спорт, туризъм, каталози, 

сайтове за игри, развлечение, запознанства, сайтове с мъжка и 

женска насоченост). Пълен списък със сайтовете е достъпен в 

Приложение 1 в края на дисертационния труд.  

• Анализ на ценностите в българската търговска реклама на фона 

на ценностите и културните практики (включително празници и 

традиции) на българите. 

• Анализ на ролята на българската търговска реклама в интернет 

за комерсиализацията на културните практики и възпитаването 

на ценностите на консумативната култура в българското 

общество, като се анализират реклами за кредити, рекламни 

послания, свързани с български празници, и навлизането и 

популяризирането на практиката „черен петък“ в България. 

• Анализ на етичните аспекти на правилата за рекламиране на 

платформата Google AdWords. 

• Анализ на българската политическа реклама в интернет в 

следните тематични зони: характеристики, практики и 

тенденции на политическа реклама; „негативна“ и „позитивна” 

политическа реклама; „имидж ориентирана“ и „проблемно 

ориентирана” политическа реклама; ценностите в посланията на 

политическата реклама. За целта е направена колекция от 

рекламни материали. Конкретно в мониторинга са включени 30 

сайта - български новинарски сайтове, част от които имат 

характер на регионални медии, социалната мрежа Facebook и 

сайтът за видеосподеляне YouTube. Изброените сайтове са 

преднамерено наблюдавани. Политически рекламни материали 

са събирани и от сайтове, които не са включени в мониторинга, 

т.е авторът случайно е попадал на политическа реклама в други 

сайтове. Пълен списък със сайтовете е посочен в Приложение 

2. Емпиричният материал се състои от 113 рекламни елемента.  

Периодът на мониторинга съвпада с периода на две 

предизборни кампании: 1) предизборна кампания в България 

за избори за Европейски парламент от 26 април до 23 май 2014 
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г. и 2) предизборна кампания за предсрочни парламентарни 

избори в България от 5 септември до 3 октомври 2014 г. 

Изследването обхваща три тематични зони: 

1) Характеристики, практики и тенденции на 

политическата реклама в интернет; 

2) Съдържателен анализ по две дихотомни двойки: а) 

„негативна-позитивна” политическа реклама и b) 

„имидж ориентирана-проблемно ориентирана” 

политическа реклама; 

3) Съдържателен анализ на ценностите в посланията 

на политическата реклама. 

По първа точка са взети под внимание всички събрани 113 

рекламни елемента, тъй като се анализира технологичната 

страна на политическата реклама в интернет. 

За целите на съдържателния анализ (точки 2 и 3) 

емпиричният материал е редуциран на 102 рекламни елемента, 

като са отстранени рекламните елементи с дублиращо се 

съдържание. Например, ако дадено рекламно послание е едно и 

също, но е представено в графичен банер с различни размери 

(728x90, 300x250  и т.н.), се счита за един елемент. Целта е да се 

направи по-обективен съдържателен анализ. 

 

Можем да формулираме основната изследователска теза по следния 

начин: пресичането на технологични и социокултурни аспекти в интернет 

рекламата има комплексен характер и често води до неочаквани културни 

ефекти. Тезата може да бъде разделена на следните микротези: 

 

1. Практиката на блокиране на онлайн рекламата посредством 

специален софтуер (рекламни блокъри) се отличава от смисъла 

на практиката „културно блокиране“, но понякога може да има 

сходни крайни ефекти. 

2. Платформите за рекламиране и таргетиране в интернет имат 

потенциал да доведат до комплексни културни ефекти в онлайн 

пространството, но този потенциал не винаги е развит, тъй като 

съществуват различни условности, с които уеббазираният 

рекламен софтуер се стреми да се пребори. Сред тези 

условности например са: грешки на изкуствения интелект на 

рекламния софтуер, некомпетентно настройване и управление 
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на рекламните кампании от страна на рекламодатели, 

несъответствие между рекламни формати. 

3. Като използва утвърдени ценности, стереотипи и културни 

практики в българското общество, българската търговската 

реклама в интернет насърчава консуматорски практики, 

възпитава консумативна култура и налага ценностите на 

консумативното общество. Понякога този процес се извършва 

напълно безкритично. 

4. Важен елемент от етиката в интернет рекламата се явява 

саморегулацията на самите онлайн рекламни платформи, които 

се явяват свързващото звено между рекламодатели, издатели и 

онлайн потребители. Налице са обаче напрежения между 

принципите са саморегулация и регулация. 

5. Същността и спецификата на онлайн рекламирането и богатият 

и лесен за използване рекламен инструментариум в интернет 

имат положителен ефект за ангажирането на повече участници 

в полето на политическата реклама и допринасят за предимно 

позитивния тон на последната. По отношение на ценностите в 

посланията си, българската политическа реклама в интернет е 

консервативна и се опира на най-устойчивите български 

ценности. 

 

4. Обосноваване за избора на структурата на дисертацията 

 

На първо място трябва да отчетем факта, че интернет рекламата е 

област с изключително динамично развитие, което налага изясняването на 

актуалния теоретико-понятиен апарат, актуализиране на класификацията и 

даване на ново определение. Поради тези причини е направен теоретичен 

обзор на технологичната й същност. 

Погледът към социокултурните аспекти на интернет рекламата се 

обосновава от обстоятелството, че в плана на икономическата ефективност 

се обръща голямо внимание и онлайн рекламата е високо измерима, докато 

измеримостта на рекламните ефекти в плана на ценностите е по-трудно 

осъществима. 

Считаме, че подобен подход към структурата на дисертацията е 

логичен в едно поле като интернет рекламата, където софтуер и културни 

практики се пресичат. 

Не на последно място, трябва да отбележим, че в дисертацията ще се 

фокусираме върху търговската и политическата реклама в интернет. В тази 



13 
 

връзка трябва да признаем, че оставаме длъжници на социалната реклама, 

която, според социологическо изследване от 2013 г., е мотивирана от от по-

висши ценности в сравнение с комерсиалната реклама3. Избрахме да 

съсредоточим нашето внимание върху търговската и политическата 

реклама, тъй като използват ценности с користна цел, което поражда 

социокуклтурни въпроси. Изборът отчасти се аргументира и от 

професионалната сфера на дейност на автора като специалист в рекламна 

агенция с фокус върху търговската реклама и като анализатор на 

българската политическа реклама във фондация „Медийна демокрация“4. 

 

5. Теоретична значимост на дисертацията  

 

Дисертационния труд разширява теоретичната основа на интернет 

рекламата, като последната е анализирана в широк контекст, който обхваща, 

както технически, така и социокултурни аспекти, и е потърсена 

взаимовръзката между тях. Посочени са предимствата и недостатъците на 

интернет като рекламна среда и като част от медиямикса. На база 

съществуващите по-рано дефиниции за „интернет реклама“ и е дадено 

определение, което максимално актуално да характеризира понятието. 

Изяснен е теоретико-понятийният апарат, като е адаптирана и допълнена 

класификация на видовете интернет реклама по набор от признаци.  

Рекламата в интернет е анализирана в контекста на социокултурни 

проблеми като комерсиализацията на обществата, формирането и 

изменението на ценностите, джендър ролите и стереотипите, етичните 

правила, използването на ценностите в търговска и политическа реклама. 

Направен е опит за осмисляне на рекламните ефекти в онлайн среда, 

породени от спецификата и принципа на работа на рекламния софтуер 

(рекламни платформи и рекламни блокъри). 

 

6. Практическа значимост на дисертацията  

 

Дисертационният труд би бил полезен в няколко насоки. Първо, 

предложената класификация на онлайн рекламата, изясняването на 

                                                           
3 Социологическо изследване „Комерсиална, политическа и социална реклама: нагласи и поведение на 
аудиторията“. В Лозанов, Георги, Орлин Спасов (2013) Рекламата в Българското общество: ценностни 
трансформации и промени в консумативната култура”, София, ISBN 978-954-2988-12-0. 
4 С благодарност към научния ми ръководител доц. д-р Орлин Спасов, изпълнителен директор на 
Фондация „Медийна демокрация“, за предоставената възможност. 
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теоретико-понятийния апарат и разглеждането на същността, принципа на 

работа и добрите практики на рекламната платформа на AdWords биха били 

потребни за бизнеси, маркетинг мениджъри и рекламисти при създаване на 

рекламни кампании.  

Второ, дисертацията би могла да послужи за основа при подготовка 

на студенти в широк кръг специалности като онлайн маркетинг и реклама, 

културология, журналистика, политическа комуникация. 

Не на последно място, дисертационният труд би бил полезен за широк 

кръг читатели и би допринесъл за по-добро разбиране на същността и 

принципа на интернет рекламата, както в технически план, така и по 

отношение на социокултурните процеси в социума. Знанието и осмислянето 

им е предпоставка за по-критичен поглед върху рекламата и нейните 

социокултурни ефекти. Това от своя страна би довело до по-добра медийна 

култура и активно и осъзнато гражданско общество. 

 

7. Структура на дисертацията 

 

Дисертацията включва в себе си увод, четири глави, заключение, 

приложения и библиографски списък, наброяващ 99-ма автори и 196 

източника. Основният текст на дисертационния труд е изложен в 285 

страници и включва 129 изображения, 5 таблици, 8 фигури, 2 диаграми и 2 

приложения. 
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Глава 1. Рекламата в интернет – определения, 

класификации, характеристики 

 

Първа глава „Рекламата в интернет – определения, класификации, 

характеристики“ се явява въведение в същността на интернет рекламата от 

техническа гледна точка. Изяснена е терминологията на онлайн рекламата. 

 

1.1  Интернет като рекламна среда 

 

В подглавата се разглеждат и се обобщават характеристиките на 

интернет като среда за рекламна комуникация и се съпоставят предимствата 

и недостатъците на интернет рекламата. Теоретичният обзор включва 

гледните точки на български (Томс, 2005; Катранджиев, 2006; 

Кафтанджиев, 2013) и чуждестранни (Успенский, 2003; Janoschka, 2004; 

Дал, 2007; Malekian, 2009; Chan-Olmsted, 2009; Платонова, 2010) автори. 

 

1.2 Интернет реклама – определения 

 

В подглавата се прави проучване на основните дефиниции на 

понятието интернет реклама, давани от български (Антонова, 2012: 103), 

западни (Janoschka, 2004: 62; Hong, 2006: 19; McMillan, 2007: 15-16; Chan-

Olmsted: 2009: 2) и руски (Бокарев, 2000; Петюшкин 2002: 66-72; Ромат, 

2003: 375; Крымский, Павлов, 2007: 162; Платонова 2010: 59-60; Сапрыкина, 

2012: 33) автори. Интерес представляват различните версии за интернет 

реклама, давани от руския автор А. Петюшкин: икономическа версия, 

комуникационна версия, психологическа версия, социална версия  

(Петюшкин 2002: 66-72). 

Трудно е да се ангажираме с универсално определение. За целта на 

настоящото изследване ще се опрем на дефинициите на Петюшкин 

(Петюшкин 2002: 73) и Платонова (Платонова 2010: 59-60), като го 

разширим и допълним. От наша гледна точка интернет рекламата е 

комуникационен процес на предаване на информация в интернет, подчинен 

на спецификите на интернет (в частност хипертекстуалността), 

позволяващ на рекламодателя да достигне до или да взаимодейства с 

определена потребителска аудитория, за да постигне икономически, 

психологически, културни, социални и други цели. 
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1.3 Интернет реклама – класификация 

 

Опити за класификация на интернет рекламата са правени от редица 

български (Томс, 2005: 58-87, Катранджиев, 2006: 319-331) и чуждестранни 

(Петюшкин, 2002: 18-29; Ромат, 2002: 236; Janoschka, 2004: 64; Евстафьев, 

Ясонов, 2005: 73-74; Мудров, 2008: 69-70; Chan-Olmsted, 2009: 3-5; 

Кузнецов, 2008: 21; Cox, 2010: 11-16; Платонова, 2010: 67) автори. Въпреки 

това единно мнение по въпроса не съществува. 

В своето изследване Саприкина прави детайлна типология на 

интернет рекламата, като се опира на три ключови момента – признаци, 

видове и основни характеристики. За целите на настоящото изследване е 

използвана класификацията на Саприкина (Сапрыкина, 2012: 39-40), като са 

направени авторски разширения и актуализации. 

До края на първа глава са разгледани различните видове реклама, 

посочени са техните основни характеристики и са онагледени с реални 

примери. Това е важна основа за настоящото изследване. 
 

Глава 2. Възходът на рекламните платформи в интернет. 

Потребителският контрол върху интернет рекламата 

 

Втора глава се явява логическо продължение на първа глава и важна 

основа за разбиране на ролята на рекламния софтуер и възможните 

рекламни ефекти, породени от него. 

 

2.1 Инструменти за рекламиране в интернет 

 

В тази подглава са разгледани платформите за онлайн реклама на 

мултинационалния технологичен гигант Google – AdWords и AdSense, както 

и инструмента за статистика на посещенията и поведението на 

потребителите в сайта Analytics. Изяснява се разликата и взаимовръзката 

между тях. Изборът да се спрем точно на тези латформи не е случаен - със 

своите милиони партньорски сайтове, както и собствени такива като Gmail 

и YouTube, Google достига до 90% от интернет потребителите в цял свят5. 

95% от приходите на Google са от AdWords (Киберман, 2017: 138). 

                                                           
5 Reach the right customers, <https://adwords.google.com/home/how-it-works/display-ads/>, последно 
посещение на 8 май 2017 г. 
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Обяснени са структурата и принципа на работа на рекламните 

кампании в мрежата за търсене и в дисплейната мрежа на Google. Изяснени 

са основни понятия. Споделени са добри практики за ефективни рекламни 

кампании. 

 

2.2 Видове заплащане и измерване на ефективността на 

интернет рекламата 

В подглавата са разгледани различни начини на заплащане на онлайн 

рекламата и начините за измерването на нейната ефективност в 

психологически, технически и икономически аспект. Подробно са 

представени ключови аспекти за измерване на ефективността на онлайн 

рекламата от авторите Ли и Лекенби (Li, Leckenby, 2004), А. Яношка 

(Janoschka, 2004), Н. Зиади (Ziadi, 2013), О. Лидовска (Лидовская, 2008). 

Дотук дисертационният текст поставя акцент повече върху 

техническата страна на интернет рекламата. като важността е породена най-

малко от два съществени момента. Първо, да се изяснят същността , 

теоретико-понятийният апарат и принципа на работа на онлайн рекламата. 

Второ, да се анализира какъв е възможният културен ефект по отношение 

на ценностите и стереотипите в онлайн среда вследствие на новите начини 

на поднасяне на рекламните послания. 

2.3 Комерсиализацията на обществените и медийните 

пространства. Културно блокиране в онлайн среда 

 

Подглавата се явява логически преход към анализирането на 

социокултурните аспекти на рекламната комуникация. 

Засегната е темата за комерсиализацията на обществените и 

медийните пространства и ролята на рекламата в този процес.  

Интерпретиран е проблемът за потребителският контрол върху 

интернет рекламата, който се оказва важна част от защитата на личното 

пространство и безопасност в онлайн среда. Разгледани са същността и 

принципът на работа на софтуера за блокиране на онлайн рекламата, т.нар. 

рекламни блокъри, като е анализирана практиката да се блокира реклама в 

интернет и са потърсени причините. 

Изяснена е същността на практиката „културно заглушаване“, което 

назовава един от емблематичните начини за осъзнат протест срещу 
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проблематичната същност на рекламата. Като основа за изясняването на 

практиката служи книгата на Наоми Клайн „Без лого“ (Клайн, 2000). 

Анализиран е софтуерът за блокиране на реклама Addendum (който 

заменя рекламните банери с визуални есета) и са потърсени сходствата и 

различията между практиката на културното блокиране и практиката на 

използване на рекламни блокъри като вид културно блокиране. 

Интерпретиран е проблематичният въпрос за рекламата в интернет между 

изкуството и дилетантството. 

Анализират се ефектите от използването на софтуер за блокиране на 

интернет рекламата и се доказва полемичният му характер като средство за 

културно заглушаване. 

 

2.4 Изводи 

 

От наблюденията и анализите във втора глава достигаме до следните 

изводи. 

Богатият и лесен за използване инструментариум на онлайн 

рекламните платформи дава възможност за достъпно присъствие на 

рекламата в интернет. Разнообразните модели на заплащане и богатите 

възможности за измерване на ефективността и оптимизирането на 

рекламните кампании са привлекателни както за онлайн, така и за офлайн 

бизнеси. 

Прекомерното насищане с реклама на обществените и медийните 

пространства води до зараждането на практиката на културното блокиране. 

Гневът на активистите първоначално е насочен срещу рекламата на 

тютюневи изделия и алкохол, индустрията на красотата, неетичните 

трудови практики на големи корпорации. Впоследствие борбата на 

блокърите се пренася срещу комерсиализацията на обществата и 

консумативната култура изобщо. 

Потребителите изпитват необходимост от собствен контрол над 

интернет рекламата. Причините са предимно технически, породени от 

разсейващия ефект на рекламните елементи и затруднената навигация. Като 

съществена причина се посочва рискът от зловреден софтуер. 

Трябва да отчетем спецификата на интернет, която дава възможност и 

свобода на индивидуалния потребител да адаптира онлайн средата според 

собственото си желание. За разлика от комерсиализираните обществено и 

медийно пространства, технологичната същност на интернет позволява 
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персонализация на личното онлайн пространство и защита от рекламно 

облъчване. Показателни са използването на блокиращ софтуер и идеята 

рекламните банери в интернет да бъдат заменени с изкуство и визуални 

есета. Все пак фактът, че използването на софтуер за блокиране на реклами 

е по-разпространена практика от подмяната на рекламните елементи с 

изкуство, води до заключението, че потребителите предпочитат изчистени 

интернет страници. 

Използването на рекламен софтуер за изчистване на интернет 

пространството от търговските послания за сметка на дигитален вариант на 

произведения на изкуството може да се анализира като алтернативна форма 

на културно заглушаване в онлайн среда, но трябва да се вземат под 

внимание следните положения. Даден потребител може да не харесва 

изкуството, което вижда. Рекламата сама по себе си може да се разглежда 

като изкуство. Съществува опасението, че изображенията с изкуство могат 

да объркат потребителите и да ги затруднят в разграничаването на 

съдържанието на уебстраницата от подменените рекламни банери. Не на 

последно място използването на блокиращ софтуер няма да доведе до 

подривен ефект срещу дадена марка, както се случва при културното 

заглушаване в офлайн среда. Въпреки това трябва да отбележим, че 

блокирането на рекламата в интернет, макар и индиректно, се 

противопоставя на комерсиализацията на онлайн пространството – ефект, 

преднамерено търсен от културните блокери. 

Пълното блокиране на рекламата може да има негативен ефект върху 

бизнесмодела на собствениците на уебстраници и да повлияе отрицателно 

върху наличието на безплатни услуги в интернет. Макар да съществуват 

различни канали за рекламна комуникация (външна реклама, радио- и 

телевизионна реклама и т.н.), има бизнеси, които разчитат предимно на 

интернет. Тръжният модел на ценообразуване и ниската цена на интернет 

рекламата дават възможност на малките фирми да се борят за рекламно 

присъствие онлайн редом с големите. Филтрирането на интернет рекламата 

от страна на потребителите хипотетично би могло да извади от игра 

рекламодателите със скромни бюджети, а големите компании да затвърдят 

преимуществото си с рекламни акции извън интернет. 

Практиката да се блокира интернет рекламата може да доведе до 

възход на скритата онлайн реклама и SEO оптимизацията. Естествените 

резултати при търсене не се филтрират от блокиращия софтуер и това може 

да ги направи още по-ценни. Комуникацията на компаниите с 
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потребителите е налице и в социалните мрежи. Остава отворен въпросът 

дали блокирането на интернет рекламата от страна на потребителите няма 

да засили тези практики от страна на рекламодателите. 

Полемичен е въпросът как потребителският контрол върху интернет 

рекламата ще повлияе върху информационната й функция. Особено относно 

социалната и политическата реклами, чиито основни цели са да 

информират, да образоват и мотивират аудиторията (при социалната), да 

агитират (при политическата). 

 

Глава 3. Социокултурни аспекти на рекламата в 

интернет – рекламни ефекти, ценностни разслоявания, етични 

предизвикателства 

В трета глава фокусът е върху социокултурната същност на рекламата 

в интернет, като същевременно е направен опит да се анализира възможният 

културен ефект, породен от взаимовръзката между съвременните 

технологии за онлайн рекламно таргетиране и „инвестирането” на 

рекламистите в различни категории ценности. Обръща се и специално 

внимание на етичните предизвикателства към интернет рекламата. 

 

3.1 Социокултурни аспекти на рекламната комуникация 

 

В подглавата се прави теоретичен обзор на българска, руска и западна 

критика по темите за реклама и общество, реклама и ценности, реклама и 

идентичност, джендър ролите в рекламата.  

В западната традиция (Западна Европа, САЩ) социокултурните 

аспекти на рекламата са обект на анализ на утвърдени имена като 

германския философ и социолог Юрген Хабермас (Хабермас, 1995), 

американските теоретици Катрин Толанд Фрит, Барбара Мюлер (Toland 

Frith, Mueller, 2003) и изследователи като Уилям Уелс (Уэллс, 2008). 

В Русия рекламата и ценностните ориентации на обществото 

представлява интерес както на млади автори като Юлия Пидшморга, така и 

на утвърдени учени като Дина Томбу (Томбу, 2009), Лариса Федотова 

(Федотова, 2002), Елена Красова (Красова, 2010). 

В България неотдавна е реализиран мащабен проект, който хвърля 

задълбочен поглед към историята на българската реклама и нейните 

актуални развития като икономическа, културна и медийна практика. 
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Изследванията от проекта намират реализация в книгата „Рекламата в 

българското общество: ценностни трансформации и промени в 

консумативната култура”6. В нея своята гледна точка за социокултурните 

аспекти на рекламата дават редица утвърдени експерти - Георги Лозанов, 

Орлин Спасов, Живко Георгиев, Божидар Йонов, Теодор Лихо и млади 

изследователи - Ели Александрова, Николета Даскалова, Силвия Петрова, 

Мила Минева. 

Анализира се е един от полемичните въпроси сред научните среди – 

формира ли рекламата нови ценности, или е отражение на настоящите. 

Отчетена е ролята на рекламата за превръщането ни в консумативно 

общество. Заедно с теоретичния обзор на научната критика, е откроена и 

авторска гледна точка по разисканите теми и проблеми. 

3.2 Интернет реклама и ценности 

 

В подглавата е направен анализ на ценностите в българската 

търговска реклама в интернет и как софтуерът за онлайн рекламно 

таргетиране (по-конкретно платформата Google AdWords) допринася за 

обособяването на ценностите (витални, социални, политически, морални, 

религиозни, естетически) в онлайн пространството. Анализира се 

възможният културен ефект, породен от насочването на рекламата по 

контекст, теми, интереси, географски показатели. Съществено внимание се 

обръща на рекламата на кредити, тъй като животът на кредит е една от 

отличителните характеристики на съвременните пазарните общества. 

За целите на настоящия труд е използвана класификацията на 

ценностите, предложена от руския културолог Борис Ерасов, който ги 

групура като: витални, социални, политически, морални, религиозни, 

естетически (Ерасов, 2000: 65). 

Наблюдението е направено върху избрани сайтове от дисплейната 

рекламна мрежа на Google. Изборът не е случаен – рекламната мрежа на 

Google покрива повече от 90%7 от интернет потребителите в световен 

мащаб. 

 

 

                                                           
6 Лозанов, Георги, Орлин Спасов (2013) Рекламата в Българското общество: ценностни трансформации и 
промени в консумативната култура”, София, ISBN 978-954-2988-12-0. 
7 About the Google Display Network, <https://support.google.com/adwords/answer/2404190?hl=en>, 
последно посещение на 29.03.2017 г. 
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3.3 Комерсиализацията на културните практики 

 

Културните практики са норми на поведение на дадена етническа 

група или общност. Те са важни аспекти от идентификацията на хората и 

взаимоотношенията помежду им. 

Като примери за културни практики можем да посочим традициите и 

обичаите на дадено общество – встъпване в брак, религиозни ритуали, 

правила за хигиена,  подаряване на подаръци по различни поводи (рождени 

дни, сватби и др.), отбелязване на празници (напр. 8-ми март като 

Международен ден на жената, 14-ти февруари като Ден на влюбените) и т.н. 

В подглавата се анализира ролята на българската реклама в интернет в плана 

на идентичността и по-конкретно на националната идентичност. 

Анализирани са рекламните послания на български и мултинационални 

компании на фона на българските празници, традиции, културни практики 

и национални символи и тяхната комерсиализация. Специално внимание е 

обърнато на историята, характеристиките и тенденциите на практиката 

„черен петък“ в България. 

 

3.4 Предизвикателствата към етиката в интернет рекламата 

 

В подглавата е интерпретирана темата за етиката в онлайн рекламата 

като важна част от рекламната практика. Етичните правила са анализирани 

в два плана – технически и съдържателен. Предмет на анализа се явяват 

рекламните правила на платформата Google AdWords, чрез които се търси 

компромис между законовите изисквания и общоприетите морални норми 

в различните географски региони на света. 

 

3.5 Изводи 

 

От анализите и наблюденията, направени в трета глава, можем да 

изведем следните обобщения. 

Първо, съвременните маркетингови технологии в областта на онлайн 

рекламното таргетиране се стремят да сегментират рекламната аудитория. 

Културният ефект е разнопосочен – усилват се стереотипите, получава се 

диференциация на онлайн потребителите, те биват затворени в кръга на 

собствените си интереси. Интернет рекламата по-скоро затвърждава 
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ценностните нагласи на онлайн юзърите, отколкото да ги променя. Освен 

това софтуерът може да направи прескачането между различните ценностни 

категории по-лесно. 

Второ, софтуерът за онлайн рекламно таргетиране предлага различни 

начини за подбор на ключови думи и настройка на рекламната кампания, 

като невинаги ключовата дума отговаря на рекламираната стока, услуга, 

идея или сайт. Това може да наложи различни начини на възприемане на 

интернет рекламата – от една страна, да се породи недоверие към нея поради 

нейната неуместност, а от друга страна, да се засилят интересът и 

любопитството, да се формират устойчиви асоциации у потребителите и те 

да търсят общото в на пръв поглед различното. 

Трето, софтуерът за онлайн рекламно таргетиране може да греши. 

Рекламодателите не би трябвало да разчитат единствено на софтуера, 

защото той е изкуствен интелект и не винаги правилно насочва рекламното 

послание. Резултатът би бил неефективна реклама с комичен ефект. 

Четвърто, интернет рекламата има потенциал както да усили, така и 

да изясни размитата представа за пространство и време във виртуалния свят, 

като от една страна преодолява езиковите бариери и географските граници, 

а от друга страна, затваря потребителите в собствения им географски свят. 

Комбинацията от различните видове таргетиране може да има комплексен 

ефект. 

Ако се разгледат резултатите на един по-широк фон, свързан с 

културните нагласи и културните практики на съвременното българско 

общество, ще се забележат интересни моменти. Макар че българинът е 

традиционалист в много отношения, все пак глобализацията оказва своето 

влияние. В годините на прехода, когато ставаме все повече прозападно 

настроени, у нас проникват потребителските ценности на Запада. Рекламата 

допринася за тяхното разпространение и утвърждаване.  

На фона на икономическите обстоятелства търсени сред българите са 

продуктите, свързани с продоволствените нужди. Интернет рекламата 

потвърждава този факт. Рекламирането на екзотични хранителни стоки от 

европейски и американски произход усилва навлизането на западните 

потребителски ценности. Онлайн рекламата допринася за 

разпространението им – рекламните кампании не се насочват към аудитория 

с определени интереси и ценности, а единствено географски. 

В основата на капиталистическата икономическа система стои 

трупането на капитал. В тази обстановка водещи социални ценности са 
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работа, богатство, прагматизъм, власт. Парите са ежедневна тема за 

българина. Логично рекламата на микрокредити от типа „до заплатата“ има 

засилено присъствие в българското интернет пространство. Онлайн 

рекламата за кредити не само се нагажда към социално-икономическата 

обстановка, но има потенциал да усилва хедонистичния манталитет у 

българския потребител и да утвърждава образа на парите и практиката на 

потреблението като водещи ценности в съвременния капиталистичен свят. 

Парите като фактор водят и до друг културен феномен – важно 

условие за евентуална покупка е цената. Рекламираните в интернет стоки и 

услуги масово са съпътствани с цени, промоции, информация за намаления. 

Рекламните съобщения на иновационните продукти (автомобили, мобилни 

телефони, лаптопи и т.н.) ни приканват да бъдем в крак с новите технологии. 

Високите цени на технологичните „джаджи“ обаче не се вписват добре в 

икономическата обстановка. Маркетинговите стратегии се опитват да решат 

проблема, като в промотирането включват игри, томболи, отстъпки, 

подаръци, оферти от типа „купуваш едно, получаваш две“. 

Интернет рекламата усилва и стереотипите по отношение на половете. 

Макар че българската жена до голяма степен участва в обществения живот 

наравно с мъжа, все пак си остават традиционните разбирания за джендър 

ролите в българското общество. В онлайн рекламата „женските“ символи са 

изящните дрехи, бляскавите гримове, козметичните процедури, диетите, 

масажите. В сайтовете с мъжка насоченост преобладават рекламите за 

валутна търговия, автомобили, хранителни добавки, технологични джаджи. 

Рекламните послания на сайтове за запознанства пък са насочени предимно 

към мъже. 

Българите като цяло не са чак толкова религиозни, макар да обичат 

празниците и ритуалите. В интернет рекламата се забелязва изместване на 

религиозните ценности за сметка на масови културни практики като 

суеверия, магии, пророчества, астрология. Рекламите се таргетират 

предимно в тематични сайтове, както и в сайтове със забавна тематика. 

Българинът е свикнал да страни от политиката. Тази културна нагласа 

намира израз и в интернет рекламата, където присъствието на политически 

ценности е сведено почти до нула, с изключение във времето на 

предизборни кампании. 

Интернет пространството става все повече отражение на 

действителността. Макар интернет да е културна среда със собствени кодове 

и символи, част от културните практики се привнасят от реалността. 
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Съвременните рекламни технологии допринасят за по-ефективното 

сервиране на онлайн рекламата и редом с това утвърждават установените 

културни нагласи и практики и усилват стереотипите. 

Българската онлайн реклама работи двупосочно – както в плана на 

националната идентичност, така и на нивото на консумативната култура. 

Така, до известна степен парадоксално, посредством рекламата, празниците 

с присъщите им културни практики от начин да се идентифицираме като 

етнос и националност, се превръщат в повод да пазаруваме и да се 

приобщим към ценностния свят на консумативното общество. 

В заключение не можем да дадем еднозначен отговор, дали рекламата 

налага ценности, или е отражение на тях. От направения теоретичен обзор 

на изявени автори и от съдържателния анализ на рекламни послания в 

българския интернет, можем да обобщим, че, от една страна, рекламата 

използва утвърдени ценности, ценностни нагласи и стереотипи в 

българското общество, за да бъде лесно консумирана, успешна и ефективна. 

От друга страна, рекламата сама по себе си има потенциал да усилва 

стереотипи, да налага нови културни практики и да възпитава ценности и 

норми на поведение. 

Заедно с икономическите, комуникационните, психологическите и 

социални аспекти на онлайн рекламата, важно място заемат и етичните. Те 

могат да се изразяват както на техническо ниво, така и на съдържателно. 

Етичните принципи в онлайн рекламата зависят както от общоприети 

схващания за дадени теми и проблеми, така и от различни законови и 

културни разбирания на местно ниво. Това води до проблеми в създаването 

и приложението на нормативните регулации и етичните принципи към 

интернет рекламата. 

От етична гледна точка правилата на Google AdWords се опиват да 

намерят баланс между общоприети етични принципи в повечето страни по 

света и установени такива в конкретни общества. Поради тази причина 

правилата на Google AdWords са в непрекъснат процес на промяна и варират 

според съответната държава. 

Като платформа, която се явява посредник между рекламодатели и 

потребители, Google AdWords налага спазването на етични правила, които 

да задоволяват и двете страни. Правилата целят да насърчават честна 

конкуренция между рекламодателите, от една страна, и осигуряват 

привлекателни реклами за потребителите, от друга страна.  
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Налагането и спазването на етични правила в рекламната мрежа на 

Google помага на компанията да поддържа положителен имидж и доверие в 

своята марка. 

Не на последно място трябва да отбележим, че за регламентирането на 

етичните правила в онлайн рекламата са важни както спазването на 

законовите уредби и зачитането на културните възгледи, така и 

саморегулацията, професионалната и персоналната етика от страна 

рекламодателите и рекламистите. Като търсят баланс между двете 

положения, правилата за рекламиране в Google AdWords са олицетворение 

на тази важност. 

 

Глава 4. Българската политическа реклама в интернет 

през 2014 година: кампаниите за Европейски и за Национален 

парламент 

 

В съвременния свят политическата реклама е сочена за съществена 

част от комуникацията между партиите/кандидатите и избирателите. 

Интернет е един от каналите на това общуване. Освен място за реклама на 

стоки и услуги Мрежата е пазар и на политически идеи. 

В своята книга „Рекламата каквато е“ Димитър Доганов и Ференц 

Палфи посочват политическата реклама като „най-оспорваната реклама“, 

което прави предизвикателството и отговорността към всяко изследване на 

политическата реклама още по-големи (Доганов, Палфи, 1999: 327). 

 

4.1 Дефиниции на понятието политическа реклама 

 

Различни изследователи (Доганов, Дуранкев, 2001: 238; Kaid, 2004: 

157; Томбу, 2009: 126; Стефанова, 2013: 13) разглеждат различни аспекти и 

поставят различни акценти върху същността на политическата реклама. 

Затова единно определение не съществува. 

 

4.2 Щрихи от историята на политическата реклама 

 

В тази подглава са щрихирани основни моменти от историята на 

политическата реклама в САЩ (Kaid, 2004: 174: Kaid, 2008: 560-561; 

Доганов, Дуранкев, 2001: 238), Европа (Доганов, Дуранкев, 2001: 238), 
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Русия (Доганов, Палфи, 1999: 327; Томбу, 2009: 125) и България (Манолов, 

2017: 223-377; Георгиев, 2013: 24; Йонов, 2013: 15; Спасов, 2013: 125-135). 

Според експертът по медии и журналистика Орлин Спасов „особена 

роля за разкриване на новата роля на рекламата в годините на ранния преход 

в България изиграва телевизионното предаване „Каналето” (Спасов, 2013: 

133). „Предаването подчертава и развива не само пазарния, но и 

естетическия и политическия потенциал на рекламата” (Спасов, 2013: 133). 

Авторът посочва, че в следващите години политическата реклама се 

професионализира. Превръща се в норма по време на предизборните 

кампании. Въпреки това липсва гарантирана пряка връзка между вложени 

средства в кампаниите и постигнатите резултати (напр. парламентарните 

избори през 2009 г.) Поради тази причина политическата реклама 

постепенно се амортизира. Кампаниите губят креативност и затъват в 

клишета (Спасов, 2013: 134-135). „Този процес на амортизация се 

наблюдава особено ясно по време на предсрочните парламентарни избори 

през май 2013г.” – отбелязва Спасов (Спасов, 2013: 135). 

Година по късно – по време на изборите за Европейски парламент през 

май 2014г. и предсрочните парламентарни избори през октомври 2014г. 

ситуацията е сходна. В полето на политическата реклама двете кампании не 

предлагат запомнящи се примери. Създава усещането, че основната роля на 

рекламните материали е да информират избирателите за номера на 

съответната коалиция/партия/кандидат в бюлетината. 

 

4.3 Политическа реклама в интернет 

 

В тази подглава се анализира интернет като среда за политическа 

реклама с нейните предимства и недостатъци. 

 

4.4 Характеристики, практики и тенденции на българската 

политическа реклама в интернет 

 

Откриват се отличителни черти на българската политическа реклама 

в интернет за анализирания период. Поставя се акцент върху следните 

аспекти:  

- търговската същност на политическата реклама от гледна точка на 

конкуренцията за рекламно присъствие в интернет; 
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- най-използваните видове рекламни формати според формата на 

изобразяване на графиките;  

- съпоставят се рекламният банер в интернет с традиционния 

политически афиш във външната реклама и се открояват приликите 

и разликите;  

- посочват се целите на използване на политическа реклама, 

например не само като агитационно средство, но и като средство за 

привличане на дарения, застъпници и т.н.;  

- посочени са най-често използваните целеви страници в рекламните 

кампании на партии и кандидати; 

- посочва се важната роля на рекламните платформи (като AdWords 

например), благодарение на които дефакто се обезсмисля 

законовото изискване към медиите за публикуване на договори за 

политическа реклама; 

- доказва се ролята на интернет като алтернатива на традиционните 

медии. 

 

4.5 Съдържателен анализ на българската политическа реклама в 

интернет 

 

В тази подглава се прави анализ на българската политическа реклама 

в интернет по време на изследвания период по линиите: 1) „негативна-

позитивна” политическа реклама и 2) проблемно и имидж ориентирана 

политическа реклама. 

В интернет въпросът с негативната реклама стои двояко. В платените 

си явни форми българската политическа реклама в интернет е позитивна. 

Безплатните инструменти за комуникация в интернет (напр. социалните 

медии) могат да се използват за разпространяване и на негативни рекламни 

послания. 

Анализът на емпиричния материал сочи, че българската политическа 

реклама в интернет е повече имидж ориентирана, отколкото проблемно 

ориентирана. 

 

4.6 Ценностите в политическата реклама в интернет 

 

В тази подглава се изследва ценностният свят на българската 

политическа реклама в кампаниите за изборите за Европейски и Национален 
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парламент. Потърсен е отговор на въпросите кои са ценностните приоритети 

на партиите и кандидатите, имат ли идентификационна функция и как се 

вписват в българската ценностна система. 

Ценностните приоритети, заявени в рекламните послания на 

кандидатите и партиите по време на двете разглеждани предизборни 

кампании са анализирани на фона на ценностните приоритети на българина, 

анализирани от икономиста Марин Паунов в книгата „Ценностите на 

българите: съвременен портрет на европейски фон” (Паунов, 2009). 

 

4.7 Изводи 

Наблюденията и анализа на политическата реклама в интернет в 

посочения период позволвяват да се направят следните по-важни изводи. 

Политическата реклама в интернет има търговски характер – тя се 

конкурира с комерсиалната реклама за присъствие. Съществува и 

конкуренция между отделните кандидати и партии за медийно 

позициониране. 

Рекламните мрежи в интернет (напр. на Google) улесняват сайтовете 

издатели да избегнат административно-правни обстоятелства по повод 

сключване и публикуване на договори за предоставяне на реклами площи за 

политическа реклама. 

 Според формата на изобразяване на графиките в политическата 

реклама в интернет доминира графичния банер, следван от текстово-

графичния и Flash банер. Забелязват се частни случаи в изплаването на 

скрита реклама и реклама по електронна поща. 

Графичният рекламен банер наподобява традиционния хартиен 

политически плакат. Има идентификационен и информационен характер. 

Предпочитани видове целеви страници в политическата реклама са 

главните страници на сайтовете на партиите или кандидатите, както и 

страниците и профилите им във Facebook. Това е доказателство за 

нарастващото значение на социалната мрежа в политическата комуникация 

онлайн. 

Платената политическа реклама в интернет е подчертано позитивна. 

Безплатните услуги на социални медии като Facebook и YouTube могат да се 

използват за разпространение на негативна политическа реклама и да бъдат 

алтернативен дом да телевизионните предизборни клипове.  

Рекламата в интернет е част от медиямикса, но не измества водещата 

роля на телевизията. 
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Българската политическа реклама в интернет е повече имидж 

ориентирана, отколкото проблемно ориентирана.  

Партиите избягват да излагат приоритетни теми и проблеми, както и 

възможни решения. Това може да се отчете като минус, предвид факта, че 

интернет предлага почти неограничени възможности за публикуване на 

информация и за директна интеракция с електората. 

При малките и новосформирани партии съществува практиката да се 

представят чрез образа на своите изявени кандидати. Образът на кандидата 

е един от елементите за идентификация на партиите. Интернет рекламата 

може да помогне за представянето на малко известен кандидат или да 

поддържа имиджа на познат такъв. Някои партии ангажират известни 

личности за своя имидж. 

Новата тенденция в българската политическа реклама в интернет е 

агитацията за преференциално гласуване. Създава се впечатление, че 

кандидатите действат поотделно и сами се ангажират с предизборната си 

кампания онлайн. Налице е индивидуален подход на кандидатите в 

използването на възможностите на интернет рекламата. 

Ценностите и ценностните ориентации на партиите, заявени в 

рекламните послания, си приличат. Ценностните профили на партиите са 

сходни и нямат съществена идентификационна роля. 

От групата на социалните ценности в политическата реклама в 

интернет се наблюдава обръщане към националните ценности, включително 

и от партии, чиято политическа ориентация не е декларирана като 

националистична. Процесът на глобализация и отвореността на България 

към света в политически и икономически план са в контрапункт с 

обръщането на някои партии към ценността „традиция” и призива за 

съхраняване и възраждане на културната самобитност и идентичност. 

Тенденцията за позоваване на национални ценности и традиции се забелязва 

в контекста на изборите за Европейски парламент, което поражда духовна 

дистанцираност на България от Европа. 

В посланията на някои партии водеща социална ценност е активното 

участие на отделния гражданин в живота на обществото, което би било 

благоприятно за формиране на активно гражданско общество. 

Призивът за самозапазване и диференциация от чуждите е внушен 

посредством религиозните ценности: православието е изиграло важна роля 

за съхраняването на българската национална идентичност през вековете и 

не случайно именно то е използвано в реклама на националистична партия 
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като диференциращ белег на българското спрямо чуждото. Проблемът тук 

е, че чуждото е представено чрез езика на омразата. Ефектът на подхода е 

негативен: изгражда изкривени образ към чуждите и не работи в полза на 

партията. 

В полето на политическите ценности на преден план изпъква 

държавата като ценност в рекламните послания на малки и новосформирани 

партии. Изобразяването на картина на „силна”, „подредена”, „грижовна” 

държава е преднамерен подход към слабо доверяващите се на държавните 

институции български избиратели. 

Като водеща политическа ценност в посланията на някои партии е 

заявена индивидуалната свобода, което е знак, че в България проникват 

принципите на либералната демокрация. 

Ценностната картина в българската политическа реклама в интернет 

се допълва от виталните и моралните ценности. Материалното 

благосъстояние на хората и опазването на природната среда са приоритет. 

Честността в политиката е обявена за водеща ценност. 

Можем да обобщим, че ценностните приоритети на партиите в 

рекламните им послания са сходни и се опират на най-високо почитаните 

ценности от българина. Партиите залагат на „сигурността” в подхода към 

своите избиратели и не се опитват да задават нови, чужди и различни 

ценностни ориентири. Може би единственото изключение е ценността 

„свобода”, и по-точно индивидуалната свобода, разбирана като символ на 

либералната демокрация. 

 

Заключение 

В резултат на извършената работа по поставените цели и задачи в 

настоящия дисертационен труд, в който интернет рекламата е представена 

в няколко аспекта (технически, икономически, социокултурен, етичен), 

можем да направим следните по-важни изводи. 

1. Интернет като рекламна среда притежава повече предимства, 

отколкото недостатъци. Като съществени предимства се посочват: 1) 

глобалният характер на мрежата и възможността на хората да се 

информират, да действат и да реагират на случващото се по света по едно и 

също време в едно и също пространство; 2) интернет е виртуален електронен 

пазар, без териториални и времеви ограничения; 3) интернет работи като 

платформа за забавление, информация и комуникация; 4) информацията в 
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интернет е децентрализирана и може да достигне до всички точки на света 

в реално време; 5) уебсайтовете притежават двойствената рекламна роля - 

като рекламна медия и като рекламни инструменти едновременно; 6) в 

мрежата е налице възможността за интерактивно сключване на сделка и 

извършване на плащане онлайн; 7) интернет дава възможност на бизнесите 

за обратна връзка с клиента и персонализация на рекламните послания; 8) 

интернет притежава голяма комуникативност и семиотичност; 9) налице е 

разнообразие от видове комуникационни взаимодействия - „много към 

много“, „един към един“, „един към много“; 10) съществено предимство на 

интернет е висока измеримост на ефективността на онлайн рекламата; 11) 

налице е възможността за много прецизно насочване на рекламите към 

подходящата аудитория; 12) интернет дава възможност за голямо 

разнообразие на рекламни форми и формати; 13) възможност за 

експерименти и бърза реакция според ефективността на рекламната 

кампания; 14) като предимство се посочва икономическата ефективност и 

ниската цена на онлайн рекламата; 15) интернет е важна част от рекламния 

медиямикс и притежава всички базови характеристики на традиционните 

медии. 

Към недостатъците на интернет като рекламна среда се посочват: 1) 

претоварването с реклами, което води до ефекти като „банерна слепота“ и 

практики като използване на софтуер за блокиране на реклама; 2) 

ограниченото пространство на някои рекламни формати; 3) проблемът с 

интернет връзката и т.нар. „дигитално разделение“ – немалка част от хората 

по света нямат връзка с интернет; 4) мрежата се посочва като когнитивен, а 

не емоционален медиум, което е пречка за импулсивно вземане на решение 

за покупка; 5) като недостатък е психологическият страх от 

информационните технологии, който (страх) може да се дължи на слаба 

дигитална компетентност у някои потребители. 

 

2. Интернет рекламата е сложно явление в процес на динамично 

развитие, което обяснява трудността да се даде пълно и всеобхватно 

определение. Стигаме до извода, че към нея трябва да се гледа не само в 

икономически аспект, но и в един много по-широк социо-културен план. 

Затова от наша гледна точка интернет рекламата е комуникационен процес 

на предаване на информация в интернет, подчинен на спецификите на 

интернет (в частност хипертекстуалността), позволяващ на 

рекламодателя да достигне до или да взаимодейства с определена 
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потребителска аудитория, за да постигне икономически, психологически, 

културни, социални и други цели. 

 

3. Като анализираме техническите аспекти на интернет рекламата, 

можем да заключим, че тя се обособява като самостоятелна професионална 

и научна област със свои собствени понятия, характерност и принципи и  

изисква да бъде систематизирана. Въпреки че са правени много опити за 

нейната класификация, единно мнение по въпроса не съществува. Като 

обяснение на трудността за систематизирането й се посочват динамичното 

развитие на интернет технологиите, липсата на стандарти със задължителен 

характер, трудност от разграничаване на реклама, маркетинг и PR в 

мрежата. 

Подходът на авторите, които се занимават с класификацията на 

интернет рекламата, също е различен. Правени са опити за класификация по 

размери на рекламите, рекламни носители, форми, формати, историческо 

развитие. 

За целите на настоящия дисертационен труд е използвана 

класификацията за интернет рекламата на руския автор Е. Саприкина, като 

сме я разширили и допълнили. Новият и много важен момент при 

класификацията на Саприкина е въвеждането на известен брой признаци, по 

които се определят различните видове интернет реклама: според фо̀рмата на 

рекламния носител, според мястото на разполагане, според вида връзка с 

действията на потребителите, според фо̀рмата на изобразяване на 

графиките, според степента на разпознаваемост от потребителите. От наша 

страна са добавени още два признака: според вида насочване на рекламата 

и според вида компютърно устройство, в което се визуализира. Предвид 

динамичното развитие на онлайн рекламата, предложената класификация не 

трябва да се счита за окончателна и може да бъде обект на преосмисляне и 

изменение. 

Непрестанното развитие на интернет технологиите и промяната на 

потребителското поведение (например засилване на използването на 

смартфони за сметка на настолни компютри) в мрежата водят до 

преосмисляне и променяне на стандартите в онлайн рекламата. В настоящия 

дисертационен труд са разгледани широк набор от видове интернет реклама 

според съответните признаци и техните отличителни характеристики, като 

са изяснени основните понятия и са приведени примери. 
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Един от полемичните моменти, за който е даден отговор в 

дисертацията, е, дали оптимизацията за търсещи машини (SEO8) е вид 

онлайн реклама, или не. От една страна, при SEO оптимизацията 

съдържанието на комерсиалните сайтове се оптимизира и ориентира не към 

потребителите, а към алгоритмите на търсещите машини. Но, от друга 

страна, SEO оптимизацията помага за реализирането на целите и функциите 

на рекламата (напр. да информира, да изгражда имиджа на бранда, да 

въздейства, да продава) по индиректен начин. Затова можем да посочим 

SEO оптимизацията като вид скрита реклама, която работи на латентно 

ниво, и следва на нея да се гледа като на нов начин за бизнесите да достигнат 

до потенциални клиенти. 

SEO оптимизацията типичен пример за това как една нова реалия, 

породена от спецификата на онлайн търсачките, трудно се вписва в 

общоприетите схващания за реклама. Оттук можем да направим много 

важен извод: опитът офлайн понятията да се адаптират към спецификата на 

онлайн средата не винаги е правилен подход. Нужно е преосмисляне на 

традиционните схващания за същността на рекламата и приемането на 

новите реалии. 

 

4. Онлайн рекламната индустрия онлайн до такава степен се развива в 

нашето съвремие, че не би било пресилено да я посочим като един от 

икономическите стълбове на интернет. Развиват се рекламните платформи 

като AdWords и AdSense на Google, които уреждат по лесен и удобен начин 

връзката между сайтовете и приложенията на рекламодателите и на 

издателите, като те дори не е необходимо да влизат в контакт помежду си. 

Благодарение на това индиректно отпада законовото в България задължение 

онлайн медиите да публикуват договорите за реклама с политически партии, 

както анализирахме в четвърта глава на дисертационния труд.  

Рекламните платформи имат полезен ефект за създаването на работни 

места в агенциите за дигитален маркетинг. 

Високата измеримост на интернет рекламата е от полза, както за 

рекламодателите, които са наясно къде отива всяка стотинка от тяхната 

инвестиция за реклама, така и за специалистите, които на база статистиката 

оптимизират по-добре рекламните кампании. Измерването на 

ефективността на интернет рекламата е комплексен проблем. Може да бъде 

                                                           
8 SEO – абревиатура от англ. език Search Engine Optimization. В превод на български език – оптимизация 
за търсещи машини. 
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разглеждан в икономически, психологически, технически аспекти. Те 

включват в себе си разнообразни показатели за ефективност и различни 

методи за нейното измерване.  

Анализираните предимства и недостатъци на интернет като рекламна 

среда, предложените определение и класификация за онлайн рекламата, 

илюстрираната с примери терминология, изложените специфики, принцип 

на работа и добри практики за създаването и управлението на рекламни 

кампании с платформата на Google AdWords, описаните видове заплащания 

и измерване на ефективността дават базови познания за особеностите и 

функционирането на онлайн рекламата и биха били полезни, както за 

теоретици и студенти по маркетинг, така и за професионалисти, маркетинг 

мениджъри и дигитални агенции, които да успяват максимално ефективно 

да се възползват от възможностите на дигиталния маркетинг и по-точно и 

убедително да презентират своите услуги на потенциалните си клиенти. 

 Освен това изясняването теоретико-понятийния апарат на онлайн 

рекламата и рекламните платформи е важно условие за анализирането на 

възможните рекламни ефекти в интернет, които са предмет на изследване в 

трета глава. 

 

5. Като разглеждаме рекламата като вид изкуство, достигаме до извода, 

че възходът на платформите за онлайн реклама освен положителни ефекти, 

води след себе си и проблематичния момент, свързан с естетизацията на 

онлайн пространството. Богатият и лесен за използване инструментариум, 

приемливите модели на заплащане, липсата на естетически правила за 

рекламиране са причина за  превръщането на онлайн рекламата от 

професионална в аматьорска практика. Естетизацията на онлайн 

пространството се оказва нелека задача и понякога отстъпва на 

нискокачествени от гледна точка на естетика и креативност  реклами 

„домашно производство“. Наличието на софтуера за блокиране на реклами 

Addendum, който заменя рекламните елементи с изкуство и визуални есета, 

може да се посочи като протест срещу аматьорската страна на рекламата в 

интернет, както и срещу комерсиализацията на онлайн пространството. 

 

6. Пренасищането с реклама в онлайн простанството води до 

използването на блокиращ софтуер, т.нар. рекламни блокъри (адблокъри). 

Причините са предимно технически, породени от разсейващия ефект на 
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рекламните елементи, затруднената навигация, рискът от зловреден 

софтуер. 

Практиката за използване на рекламни блокъри се възприема като 

алтернативна форма на културно заглушаване в интернет. Като анализираме 

същността и принципа на работа на софтуера за блокиране на онлайн 

реклами  Adblock Plus, стигаме до извода, че блокирането на онлайн реклама 

се отличава от смисъла на понятието културно блокиране. При културното 

блокиране в офлайн среда подривните послания са видими и имат за цел да 

разрушат корпоративния имидж на марката, да навредят на ефективността 

на рекламната кампания и да нанесат икономически щети на корпорацията. 

При използването на рекламни блокъри в интернет не е обосновано да се 

говори за културно заглушаване, тъй като не може да се наблюдава 

подривен ефект срещу марката. Блокиращият софтуер технически 

предотвратява показването на дадена реклама, но не е насочен срещу 

рекламното послание или имиджа на марката. Освен това моделите на 

заплащане (при показване или при кликване) са благоприятни за 

рекламодателя и при блокирана реклама той няма да заплати нищо. 

Полемичният характер на софтуера за блокиране на реклами в 

интернет се състои в това, че губещи се оказват собствениците на сайтове, 

които предлагат безплатни онлайн услуги и ги издържат чрез приходи от 

реклама. Рекламните блокъри носят икономически щети повече на 

издателите, отколкото на рекламодателите. Освен това адблокърите биха 

могли да имат негативен ефект върху информационната функция на 

рекламата, особено върху социалната и политическата реклама. 

Не на последно място трябва да отбележим, че блокирането на 

рекламата в интернет, макар да има полемичен характер, индиректно се 

противопоставя на комерсиализацията на онлайн пространството – ефект, 

преднамерено търсен от културните блокъри. 

 

7. Рекламата, в частност и онлайн рекламата, оказва влияние върху 

икономическите, политическите, социалните и културните процеси на 

обществото. Изследването на социокултурните аспекти на рекламата е 

колкото важна, толкова и сложна задача. Едно подобно изследване е 

необходимо най-малко за възпитаване на базова култура сред гражданите за 

същността и спецификата на функционирането на рекламата. Последната, 

като съществена част от медийния информационен и въздействащ поток в 

интернет, трябва, подобно на традиционните медии, да бъде възприемана 
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критично от потребителите. Знанията за спецификата, същността, начина на 

функциониране и „невидимите“ социокултурни ефекти на рекламата би 

трябвало да бъдат съществена част от медийната култура на отделния 

индивид и на обществото като цяло. В този смисъл настоящият 

дисертационен труд, надяваме се, макар и не идеален, би бил полезен. 

От направения теоретичен обзор достигаме до извода, че сред 

научните среди няма еднозначен отговор, дали рекламата е отражение на 

ценностите на дадена култура, или формира нови ценности. Отговорът е и 

двете. Но няма съмнение, че тя в различна степен влияе на ценностните 

нагласи на обществото.  

 

8. Като анализираме българската рекламата в интернет през ценностите 

и стереотипите, достигаме до следните изводи. 

В рекламните криейтиви и послания в българския интернет, от една 

страна, се наблюдава използване на утвърдени в българското общество 

ценности и стереотипи. От друга страна, рекламата формира и налага нови 

и чужди ценности и културни практики. 

Виталните ценности се срещат в рекламите на продукти и услуги за 

продоволствените нужни на хората (напр. храни, напитки, облекло) и за 

благосъстоянието и комфорта в ежедневието (потребителски стоки, 

кредити). Апелите са свързани със здравето и качеството на живот. 

Забелязва се преминаване между различни ценностни категории. Например 

здравето и красотата се срещат заедно в рекламите.  

В рекламирането на храни и напитки се използват и утвърдени 

национални стереотипи, свързани с българското и чуждото. Рекламата на 

храни следва българския празничен календар и се съобразява с обичаите за 

хапване на типичните за съответните празници ястия, като по този начин 

утвърждава българските традиции. Същевременно обаче се рекламират и 

чуждестранни храни и ястия, обозначени с оригиналните им наименования, 

което спомага за опознаване на чуждата кулинарна традиция. 

Българската реклама в интернет адаптира своите апели според 

естеството на рекламираните продукти и услуги и според целите, които си 

поставя. В плана на социалните ценности използването на семейни 

ценности в рекламните послания е различно. Зависимост от естеството на 

рекламираните продукти и услуги, семейството може да бъде изобразено 

като традиционно, сплотено, т.нар. „нуклеарно“ семейство, състоящо се от 

двама родители и най-често едно или две деца, които живеят заедно, или 
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като „виртуално“ семейство, чиито членове живеят разединено и 

контактуват от разстояние. От една страна, рекламата спомага за 

поддържане на традиционните ценности, а от друга страна, насърчава нови 

културни практики и тенденции. 

В българската реклама в интернет се наблюдава насърчаване на 

консуматорски практики и възпитаване на консумативна култура. Примери 

откриваме в рекламата на кредити, която е ориентирана не само към 

задоволяване на материалната нужда на българските граждани от парични 

средства, но и към отключване и удовлетворяване на чисто хедонистични 

желания (напр. екзотични екскурзии, скъпи продукти и т.н.). И това се 

случва за сметка на труда като ценност. Интернет се превръща в рай за 

кредиторите и онлайн рекламата за кредити процъфтява. Неслучайно от 

Google въведоха рестрикции за рекламата на кредити в своята рекламна 

мрежа като забраниха рекламирането на заеми със срок за погасяване по-

малък от 60 дни и използване на ремаркетинг. В САЩ съществува 

ограничение за рекламиране на лични заеми с годишен процент на 

разходите по-висок от 36%. 

Възпитаване на консумативна култура в онлайн рекламата срещаме 

при експлоатирането на националните ценности, на културни практики, на 

български традиции и на религиозни празници. Изводът е, че рекламата не 

само материализира българските празници по линията „празнуване-

пазаруване“, но и създава нови такива, свързани изцяло с пазаруването. 

Черният петък става нарицателен за консумативната култура и можем да го 

посочим като символ на пазарното общество. Привнасянето на културата на 

черния петък в страната ни чрез онлайн рекламата и засилващият се с всяка 

изминала година интерес към практиката от страна на българите са 

доказателство за влиянието на интернет рекламата върху формирането на 

консумативно обществото в България. 

Изменение на ценностите по линията „духовно-материално“ в онлайн 

рекламата се наблюдава при религиозните ценности. Последните са 

изместени от рекламирането на оракули и гадателства с чисто комерсиална 

цел. Комерсиализират се и моралните ценности любов и любовно чувство в 

рекламата на онлайн запознанства.  

В плана на социалната идентификация и маркетинга на идентичността 

българската реклама в интернет „говори на ти“, но в същото време е 

унифицирана за широк кръг потребители и изглежда 

„псевдоперсонализирана“. Използването на универсални криейтиви от 
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рекламодателите може да се обясни с ограничените бюджети и скъпите 

дизайнерски услуги. Ако все пак можем да говорим за диференциация на 

рекламните визии и послания, тя най-отчетливо се забелязва в плана на 

джендър ролите. Българската реклама в интернет усилва стереотипите по 

отношение на половете – както на ниво криейтиви на рекламните материали, 

така и на ниво насочване на рекламите. Мъжките и женските символи 

остават разграничени. 

Трудно е да бъде дадена еднозначна оценка за възможностите на  

рекламните платформи по отношение на опциите за насочване на рекламите 

и ефектите, породени от тях. Софтуерът в лицето на рекламните платформи 

помага на рекламодателите, защото дава възможност за много добра 

сегментация по широк набор от критерии и достигане до правилната 

аудитория. Наблюдава диференциация на ценностите по отношение на 

сайтовете, в които се визуализират рекламите, и на потребителите, до които 

стига рекламата. Добрите възможности за сегментация на аудиториите 

водят до по-ефективни рекламни послания, но същевременно затварят 

потребителите в кръга на техните дългосрочни или краткосрочни интереси. 

Рекламните платформи не винаги се оказват ефективни по отношение 

на възможностите за таргетиране. Причините могат да бъдат чисто 

технически, свързани с недостатъчна информация за по-прецизно 

сегментиране на аудиторията, грешки на самия софтуер и не на последно 

място изискването на професионални познания на добрите практики и 

използването на рекламните инструменти. Рекламният модел на онлайн 

платформите се характеризира с двойственост. От една страна, софтуерът 

изглежда лесен за използване и насърчава собствениците на бизнеси сами 

да се ангажират с създаването и управлението на рекламните си кампании в 

интернет. От друга страна, липсата на професионализъм води до аматьорски 

създадени и управлявани рекламни кампании. Ефектът би бил комплексен – 

недобре насочена реклама, която да предизвика недоверие и раздразнение и 

дори смях у потребителите. 

 

9. При анализирането на социокултурите аспекти на онлайн рекламата 

важно място заема рекламната етика. Стигаме до извода, че, от една страна, 

спецификата на интернет определя наличието на етични правила в 

технически план, свързани със събирането на данни за потребителите и 

личната им тайна, използването на изскачащи прозорци и натрапчиви 

банери, използването на ремаркетинг при рекламиране на проблематични 
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категории продукти и услуги като кредити, хазарт, здравни услуги и др. От 

друга страна, в съдържателен план етичните правила се отнасят до 

въпросите какво се рекламира, как се рекламира и на кого се рекламира. 

В рекламната етика трябва да бъдат ангажирани всички – 

рекламодателите, издателите, рекламните мрежи, рекламистите, държавата 

в лицето на медийните регулатори и законодателните органи и, може би най-

силна степен, гражданите потребители. Последните следва да бъдат особено 

внимателни към жълтата реклама, която заиграва с деликатни теми, недъзи 

и банални проблеми. 

Широкият набор от правилата за рекламиране в мрежата на Google 

AdWords и тяхното често обновяване и променяне са показателни за 

сложността на рекламната етика. Търсенето на баланс между общоприетите 

етични принципи в повечето страни по света и установени такива в 

културата и законите на конкретни общества е показателно за важността от 

поддържането на добър имидж и доверие в марката Google, но за важността 

на етиката в онлайн рекламата. 

 

10. От гледна точка на политическия маркетинг можем да направим 

извода, че интернет освен място за реклама на стоки и услуги придобива все 

по-голямо значение в плана на политическата комуникация и се превръща в 

пазар на политически идеи и самите партии и кандидати в маркетингови 

продукти. Политическата реклама в интернет се конкурира за рекламно 

присъствие редом с търговската. 

Тъй като в четвърта глава направихме изводи върху изследването на 

политическата реклама в интернет през 2014 година в кампаниите за 

Европейски и за Национален парламент, тук ще направим обобщения на 

един по-едър фон, като вземем предвид тенденциите в българската 

политическа реклама в периода от 2013 г. до 2016 г.9 

Двете предизборни кампании за Европейски и за Национален 

парламент през 2014 г. се оказват преломни за тона в българската 

политическа реклама по линията от негативна реклама и език на омразата 

към позитивна реклама до инфантилна реклама. 

                                                           
9 Обобщенията са възможни благодарение на участието на автора в Лабораторията за медиен 
мониторинг към Фондация „Медийна демокрация“, където в периода 2013-2017 са изготвяни доклади 
за българската политическа реклама. Материалите са достъпни на адрес http://www.fmd.bg/?cat=81. С 
благодарност към научния ми ръководител доц. д-р Орлин Спасов, изпълнителен директор на Фондация 
„Медийна демокрация“, за предоставената възможност. 

http://www.fmd.bg/?cat=81
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По време на кампанията за избори на Народно събрание през 2013 г. 

ставаме свидетели на негативна политическа реклама (най-вече от страна на 

БСП насочена към ГЕРБ), негативни политически внушения (напр. 

антируска реторика от страна на ДСБ-БДФ), вулгарен език и цинично 

поведение (напр. в предизборния си клип ПП „ВМРО – Българско 

Национално Движение” агитира с псувня; в клип на ПП „Атака” 

ръководителят на партията Волен Сидеров показва среден пръст). Подобен 

тон в политическата реклама поражда негативен културен ефект в 

съзнанието на българския гражданин спрямо политиката. 

Кампанията за Европейски парламент през 2014 г. премина в 

позитивен тон, като груба и твърде крайна рекламна кампания има от страна 

на ПП „Атака”. В рекламните си материали партията използва език на 

омразата, за да противопостави два ценности модела „източноправославен”, 

уповаван на религията и традициите, и „евро-атлантически”, 

охарактеризиран в рекламните материали на ПП „Атака” като „перверзен” 

и „извратен”. Използването на език на омразата в политическа реклама е 

рисковано, дори опасно – от една страна не говори добре за нивото на 

културното развитие на дадено обществото, а от друга страна налага 

негативни стереотипи за другите, чуждите. Като изключим посочения 

пример, в рекламните послания на останалите партии феърплеят надделя. 

През есента на 2014 г.  по време на кампанията за избори на Народно 

събрание политическата реклама е позитивна, като можем да я 

характеризираме като наивна и дори инфантилна. Партии и кандидати 

използват евтини трикове, за да привлекат електорат. Например ПП АБВ и 

Настимир Ананиев от Реформаторския блок проведоха томболи с награди 

билети за футболната среща Лудогорец – Реал Мадрид, ПП ББЦ проведоха 

кампания с безплатен безжичен интернет в София, ПП „Зелените” излязоха 

с намек за легализиране на конопа. От една страна, е добре, че рекламните 

кампании се разминават със сериозни инциденти, но, от друга страна, 

инфантилният подход към електората означавава само едно – част от 

политиците отказват да се нагърбят със сериозни теми и проблеми в 

рекламните си послания. 

По време на местните избори през 2015 г. положителният тон на 

рекламните кампании на партиите и кандидатите се запазва. Възможността 

за гласуване с преференция на местните избори подтиква много кандидати 

към реклами тип „домашно производство”, като връх вземат шоу 
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елементите. Запомнящ се пример е клипът с полуголия председател на ПП 

„Глас народен” Светослав Витков.  

Тенденцията от местните избори през 2015 г. кандидати да се явяват 

по-скоро за забавление, отколкото със сериозни намерения, продължава и 

по време на президентските избори през 2016 г. Рекламна кампания на 

кандидатпрезидентската двойка Димитър Маринов и Радослав Петров 

затвърждава тенденцията. Останалите кандидати залагат на своя имидж и 

репутация и  пожелаха да бъдат разпознавани от избирателите по своите 

най-важни професионални постижения, обществено полезни дейности и 

личностни качества. Трябва да отбележим и рекордния брой 

кандидатпрезидентски двойки в предизборната надпревара – тенденция, за 

която интернет благоприятства. 

Нека да оценим ролята на интернет за промяната в тона на българската 

политическа реклама от негативен към позитивен и дори наивен. 

Първо, евтината интернет реклама в съчетание с ефекта на „viral 

marketing“10, дава възможност на по-малки партии и кандидати с по-малки 

шансове за победа да се включат в предизборните надпревари. На “viral 

marketing” ставаме свидетели по време на кампанията за местни избори през 

2015 г., когато много кандидати залагат на забавни подходи с цел да получат 

повече видимост в мрежата, благодарение на активно споделяне на 

рекламните им послания. Подобен подход имаше и кандидатпрезидентската 

двойка Димитър Маринов и Радослав Петров, чието  предизборното 

обръщение в YouTube постига голям „вирусен” ефект и има малко под 

200000 гледания11. 

Второ, рекламната мрежа на Google AdWords дава възможност да 

директно стартиране на рекламни кампании, без предварителни договорки 

с медии и подписване на договори. При медиите съществува практиката да 

продават политическа реклама с надбавка в цената, докато мрежата на 

Google AdWords се основава на тръжен модел, в които търговската и 

политическата реклама са равнопоставени. Фактът би могъл да увеличи 

използването на рекламната платформа по време на предизборни кампании. 

                                                           
10 Viral Marketing – Маркетинг, състоящ се в създаването на интересно съдържание – текст, снимки или 
видео, които потребителите сами препращат помежду си. Социалните мрежи като Facebook са отлична 
среда за разпространение на такова съдържание. Положителната страна на вайръл маркетинга е, че 
рекламодателят не влага средства за разпространението, а само за създаването му (Киберман, 2017 
:283). 
11 Предизборно обръщение на Митьо пищова и Радо шишарката, 
<https://www.youtube.com/watch?v=VDreMbkarNk>, последно посещение на 22.10.2017 г. Запазено 
оригинално изписване (бел. а.). 

https://www.youtube.com/watch?v=VDreMbkarNk
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Трето, интернет се явява алтернатива на традиционните медии. 

Докато планирането, подготовката и изпълнението на рекламни кампании в 

традиционните медии е подчинено на административни и правни 

обстоятелства, то интернет дава възможност кандидатите сами да се 

ангажират със своите рекламни кампании тип „домашно производство“. 

Трябва да отбележим обаче, че по-голямата свобода в интернет тласна 

българската политическа реклама в другата крайност и тя стана изразено 

инфантилна. Създава се впечатлението, че някои партии и кандидати се 

явяват по-скоро за забавление, отколкото със сериозни намерения в 

политиката. 

За разлика от търговската реклама, която освен че залага на 

характерни български ценности и познати стереотипи, все пак дръзва да 

привнася и възпитава чужди ценности и културни практики, то българската 

политическа реклама отказва експерименти. Ценностният свят на 

последната се характеризира с обръщане към традиционните национални 

ценности, свързани със запазване на традициите, с призив за съхраняване и 

възраждане на културната самобитност и идентичност на българите. 

Парадоксално, но такова е поведението на партиите и кандидатите по време 

на изборите за Европейски парламент през май 2014 г., където рекламните 

послания внушават повече дистанцираност, отколкото принадлежност към 

Европа. Като изключение можем да посочим посланията на коалицията 

Реформаторски блок, които насърчават активното участие на отделния 

гражданин в живота на обществото – ценност, характерна за западните 

демокрации и чието популяризиране би било благоприятно за формиране на 

активно гражданско общество в България. 

 

Приносни моменти в дисертационния труд 

1. Уточняват се предложените по-рано определения и класификации на 

интернет рекламата, като се актуализират и се разширяват. 

2. Откриват се сходства и различия между практиката да се блокира 

онлайн рекламата посредством специален софтуер и практиката на 

културното заглушаване при офлайн рекламата и се доказва сходният 

краен ефект на двете практики като начин за противопоставяне на 

комерсиализацията. Анализира се породеният от техническата 

специфика на интернет полемичен характер на адблокърите като 

средство за културно заглушаване на онлайн рекламата. 
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3. Анализират се рекламните ефекти и етичните предизвикателства на 

онлайн рекламата, породени от спецификата, принципа на работа и 

правилата за рекламиране на платформа Google AdWords. 

4. Обосновава се активната роля на българската търговска реклама в 

интернет за комерсиализацията на културните практики и 

възпитаването на ценностите на консумативната култура в 

българското общество, като се анализират реклами за кредити, 

рекламни послания, свързани с български празници, и навлизането и 

популяризирането на практиката „черен петък“ в България. 

5. Аргументира се ролята на интернет и на онлайн рекламата като 

алтернатива на традиционните медии и като една от причините за 

промяната в тона на българската политическа реклама по линията 

негативен-позитивен-инфантилен и за ангажирането на повече 

граждани в политическата надпревара. Обосноваването се 

осъществява на база анализ на характеристиките, практиките и 

тенденциите на българската политическа реклама през 2014 година в 

кампаниите за Европейски и за Национален парламент сравнение с 

другите предизборни кампании в периода от 2013 г до 2016 г. 

6. Установяват се консервативният12 характер на българската 

политическа реклама по отношение на използването на ценностите в 

рекламните послания и националното като един от най-значимите й 

рекламни репертоари13. Обосноваването се осъществява на база 

съдържателен анализ на ценностния свят на българската политическа 

реклама в интернет по време на предизборните кампании за 

Европейски и за Национален парламент през 2014 г. 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Има се предвид отказът на българската политическа реклама в интернет от експерименти при 
използването на различни видове ценности в рекламните послания. 
13 Изразът „рекламен репертоар“ е заимстван от Мила Минева в статията й „Националното като 
рекламен репертоар“, <https://goo.gl/h9zKgA>, последно посещение на 23.10.2017 г. 
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