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Характеристика на дисертационния труд 
 
 
 

 

Дисертационният труд „Програмиране на форматни телевизионни 

предавания в България (2001-2014)” обхваща 167 страници. Той се състои от 

увод, три глави със съответните подглави, заключение, библиография и 

приложения. Обект на подробно изследване са всички по-значими формати, 

излъчени в български национални телевизии в периода 2001-2014 година, в това 

число – риалити формати (социални, екстремни, кулинарни, музикални, 

танцувални), ситкоми, куиз-шоу, ТВ игри, сериали по лиценз, злободневни и 

социални предавания и др. Общото между всички изследвани предавания е 

именно „форматът” и фактът, че са свързани със закупуването на лиценз и ноу-

хау за излъчване и разпространение. 

 

Библиографията към настоящия дисертационен труд обхваща 102 

заглавия на източници, включващи широк набор от книги, посветени на 

телевизионното продуцентство и телевизионната журналистика на български, 

английски и италиански език; законодателни и нормативни актове, 

регулиращи ТВ разпространение, авторските права и съдържанието на 

продукциите; рейтинг данни от пийпълметрични агенции, публикации в 

пресата, уеб сайтове на националните ефирни телевизии и на продуцентските 

къщи, телевизионна критика в сайтове и блогове и др. Основният теоретичен 

ресурс е базиран върху книгите: „Професия Продуцент” - Иван Попйорданов и 

Георги Чолаков (изд. Болид, 1993, София), „Телевизионен продуцент” – Михаил 

Мелтев, (изд. НБУ, 1999, София), „Телевизионната журналистика в термини” – 

Младен Младенов, (изд. Наука и изкуство, 1979, София). 

 

В дисертацията се изясняват теоретични понятия като програмиране, 

продуцент, форматно предаване, формат във формата, предаване по лиценз, 

риалити шоу, ноу хау и други. Разгледани са различни медийни аспекти като: 

авторски права, рейтинг данни, проучвания на аудиторията, обществени 

нагласи към форматните предавания и други. 
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Актуалност и значимост на темата 
 
 
 

 

Настоящият дисертационен труд е съсредоточен в изследване и анализ на 

основните тенденции в продуцирането и програмирането на лицензни 

телевизионни формати в България от 2001 година до 2014 година. Изследването 

обхваща различни по вид предавания – игри, риалити програми, 

развлекателни състезания, сериали, ситкоми и др., излъчвани по трите 

национални ефирни телевизии БНТ, bTV и Нова телевизия в посочения 

период. Периодът на изследване започва с продуцирането на първото 

лицензно предаване у нас – ТВ игра „Стани Богат” през 2001 година и 

проследява форматите до края на 2014 година. Основна цел на настоящия 

проект е да направи изводи за развитието на телевизионния пазар по 

отношение на форматните продукции и програмирането им, както и да 

очертае бъдещи посоки на развитие на този тип продукции в националните 

ефирни телевизии. Дисертационният проект включва анализ на : рейтинг 

данни, фактори за успех на дадена продукция, публичния имидж на риалити 

предаванията и ролята им в контекста на обществения дневен ред. Изследвани 

са продуцентските къщи в България и отношенията им с телевизионните 

оператори, както и приносът им в развитието на лицензни формати. Част от 

засегнатите проблеми включват: Какви типове форматни предавания се 

реализират в България и защо? Каква е аудиторията им и целевите групи? 

Какви са причините за успеха или провала на дадена продукция? Какво 

задържа зрителския интерес във форматните предавания? Каква е структурата 

им? Кой продуцира тези предавания? Как се финансират форматните 

предавания? Как се продават и купуват права за дадено предаване? Какво 

представлява продуктовото позициониране в риалити програмите и как се 

регулира то? Кои формати могат да се нарекат успешни? 

 

Темата за форматите е актуална, предвид увеличаващия се брой излъчвани 

формати в българския ефир, тяхната все по-широка популярност сред 

аудиторията и позиционирането им в най-гледаното време в телевизионния 
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ефир. Актуалността на темата се допълва от голямото влияние на форматите 

не само на ниво медия - зрители, а и на ниво медия - общество, тъй като 

форматите често правят опити да модулират публичния дневен ред. 

Изследвано е навлизането на форматите в новите медии от една страна като 

начин за разпространение, но от друга и като имплементиране на 

допълнително съдържание в мултимедийните онлайн платформи. 

 
 

 

Обект и предмет на изследване 
 
 
 

 

Обект на изследването в дисертационния труд са форматни телевизионни 

продукции и по-конкретно риалити шоу програми, излъчвани в българския 

ефир в периода 2001 – 2014 година. Периодът на изследване обхваща първите 

14 години от навлизането и снимането на форматни продукции у нас. 2001-ва 

година бележи началото на масовите формати с първото издание на 

телевизионната игра „Стани Богат” в България, а 2014-та година е свързана с 

10-годишния юбилей на продукцията Биг Брадър, която стартира през 2004-та 

година в нашата страна. Избран е дълъг 14-годишен период на изследване с цел 

да се обособят и изведат общи закономерности при продуцирането и 

програмирането на форматните продукции в родния телевизионен ефир. 

 

Предмет на изследването в дисертацията са потребителските навици на 

гледане и поведението на аудиторията в условията на голямо предлагане на 

разнообразни формати в телевизионния ефир. Анализира се навлизането на 

форматите в новите медии чрез разпространение на съдържание и предлагане 

на допълнителни възможности за зрителите. Предмет на изследване са и 

продуцентските и програмни решения на медиите при излъчването на 

формати и специфичното им позициониране в програмната схема на 

националните телевизии. Обърнато е внимание на рекламата и продуктовото 

позициониране във форматите и тяхното място в телевизионното 

разпространение, както и разнообразните възможности за реклама в новите 

медии, където се прилага специфично таргетиране на аудиторията. 
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Цел и изследователски задачи 
 
 

 

Дисертацията си поставя за цел да анализира развитието на телевизионния 

пазар в съревнованието за зрители в един от най-важните моменти – 

праймтаймът на всяка медия. Програмирането на най-гледния слот е 

предизвикателство за всяка една национална медия и необходимо да бъдат 

отчетени множество фактори, между които: аудитория на медията, профил, 

посоки на развитие, имидж в обществото, потенциални рискове и ползи. 

 

Задачите на изследването включват изследване на всички програмни 

елементи, които са включени в подготовката и излъчването на даден 

телевизионен продукт и които са предпоставка за превръщането му в успешен 

или неуспешен за медията и/или продуцента. Такива задачи са именно: анализ 

на пийпълметрични рейтинг данни и поведенчески нагласи в обществото при 

гледането на телевизия, проследяване на развитието на лицензните 

предавания през годините и интересът към тях, разглеждане на фактори за 

успех на форматните продукции, анализ на публичния имидж на риалити 

предаванията и влиянието им върху социума, адаптация на шоу програмите 

според българската действителност и др. Важна част от дисертацията ще стъпи 

върху резултатите от проучването рейтингите на различни предавания и 

анализирайки зрителските навици на гледане отново ще направи изводи в 

посока на това защо дадени формати са по-гледани от други и кое провокира и 

задържа зрителския интерес. 

 

Задачите включват изследване на аудиторията и рейтингите на всички по-

успешни формати в рамките на изследвания период, съпоставяне на 

различните формати, причини за успех или провал на даден формат, 

зрителски нагласи при излъчването на формати и поведение на аудиторията, 

рекламна намеса и продуктово позициониране и влиянието им върху 

продукциите. Върху две задачи е отделено особено внимание – влиянието на 

излъчваните формати и опита им за промяната на дневния ред на обществото, 

както и навлизането на форматите в новите медии и свързаните с това 

предизвикателствата за медии, продуценти и зрители. 
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Изследването има за главна цел да изведе принципите за успешно 

програмиране на един голям телевизионен формат, както и да направи 

подробна жанрова класификация на всички форматни предавания, 

излъчени през последните 15 години в български ефир, която до този 

момент не съществува 

 
 

 

Хипотези за доказване 
 
 
 

 

1. Програмирането на телевизионни формати е сложен многоаспектен 

процес, който изисква добро познаване на медийната среда, аудиторията 

и динамичното развитие на телевизионния пазар. 

 
2. Телевизионните формати са водещ фактор при определянето на 

сезонната програмната схема на медиите (пролет - есен) и едни най-

високо бюджетните продукции. Разполагат се в праймтайма. 

 
3. Програмирането на ТВ формати изисква съобразяване с политиката и 

дългосрочната визия за развитие на излъчващата медия, нейните 

концепции за съдържание и ценности, твърдата й аудитория, както и 

адекватно позициониране спрямо останалите продукции в телевизията. 

 
4. Най-популярните и успешни форматни предавания, излъчвани в 

България в периода 2001 до 2014 година са риалити шоу програми като 

„Биг Брадър” и ТВ игри като „Стани богат” и „Сделка или не” – те са и 

примери за най-дългогодишно излъчвани лицензни продукции в 

българския ефир. 

 
5. В последните 5-8 години се забелязва нова тенденция към развитие и 

реализиране на все повече забавни и развлекателни предавания по 

лиценз – танцувални, музикални и предавания за намиране на таланти, а 

след 2014 година и на кулинарни формати, които са най-новата вълна 

успешни формати в България в периода 2014-2017 година и тяхното 

развитие и аудитория непрестанно се увеличава. 
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6. Големият интерес към форматните предавания е свързан с доказаната 

формула за успех и висок рейтинг на този тип продукции на глобално 

ниво, а от там и гарантирани приходи за телевизионните канали. Високо-

бюджетните продукции се разполагат винаги в прайм-тайма. 

 
7. Риалити предаванията правят опит за изместване на медийния фокус от 

истинските важните обществени проблеми. Участниците от форматите и 

„новините”, свързани с тях, влизат в новините, вестниците, разговорите 

на обществото. Риалити предаванията несъмнено са интересен социален 

фактор и обществен феномен. 

 
8. В България рядко се правят предварителни проучвания на аудиторията 

 
и именно това е причината за колебливия (не)успех на някои проекти 

 

(сериалът: „Женени с деца: България”, рилити формати като „Страх” и 

„Пълна промяна”). Грешките могат да се търсят включително и в лошо 

програмиране. 

 

9. Наблюдава се тенденция на засилен интерес към формати и програми с 

участието на популярни звезди от родния и световен шоу-бизнес 

(„Dancing Stars”, „VIP Brother”, “Big Brother All stars”, „Стани богат – 

благотворителни издания” и др.). за сметка на форматите с герой –

обикновения човек. Гаранция за успех на продукциите се търси в 

привличането на вече нашумели лица от политиката, музиката и 

обществения живот. 

 
10. Експериментите при програмирането на формати крият рискове за 

продукцията, продуцента и излъчващата медия. Такъв риск може да се 

отрази в нисък рейтинг (при промяна на водещи, продуцент, телевизия, 

сюжет). Единственото изключение от това правило е безспорно 

предаването „Господари на ефира”, което има своята твърда аудитория 

независимо от динамиката на развитието си през годините. 
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11. Закупуването на лицензни формати е скъпо и се увеличава броят на 

„имитиращи” лицензни предавания за сметка на авторските такива 

 
12.  Имитиращи лицензни предавания са: мини форматите в рамките на 

„Шоуто на Слави”, „Перфектната вечеря”, „Море от любов”, „Господари 

на ефира” (от 2013 г. насам) и други. 

 

12. Съществува силна свързаност между форматните предавания, които се 

реализират в една телевизия чрез „взаимна самопромоция” - гостуването 

на лица (водещи и участници) от едното предаване в друго. Един силен 

формат дава отражение върху цялата програмна схема. 

 
13. Успехът на дадено форматно предаване не е задължителен по 

подразбиране и трябва всяка една подобна продукция да се планира 

правилно и прецизно по следните критерии: време на излъчване, 

продължителност (дневна и сезонна), телевизионен канал, целева 

аудитория, адаптиране на формата според българската действителност и 

навици. 

 
14. Новите медии са най-силното съвременно оръжие при програмирането и 

излъчването на формати. С всяка изминала година, те не просто 

допълват, а вече участват наравно в отразяването на предаванията. Чрез 

новите медии, зрителите могат да гледат формати, част от тях, видео 

клипове, да коментират и споделят определени моменти, да гласуват, да 

обсъждат, дори да променят хода на сценария в определен формат. 

Продуцентите умело използват социалните мрежи и видео каналите за да 

завладяват напълно аудиторията в условията на все по-голяма 

конкуренция и доминацията на дигиталната среда.  
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Методи на изследване 
 
 
 
 
 

 

Методите на изследване на форматните предавания в дисертацията 

включват разнообразни подходи – индуктивен, хронологичен и комплексен. 

Ще бъдат наблюдавани и анализирани отделни форматни предавания и 

техните структурни, съдържателни и технологични характеристики като ще се 

направят обобщени изводи за посоката на развитие на тези продукции. 

Методиката включва диагностични методи (анализ на рейтинг данни  -

пийпълметрични и социологични), дескриптивен метод (описване съдържание 

и хронология на форматните предавания), аналитичен метод (търсене на 

причини за конкретни управленски решения и политики на медиите и 

продуцентите), сравнителен - анализ на съдържанието, рекламите и 

продуктовото позициониране. 

Във втора глава, където са разгледани типовете форматни предавания е 

използван хронологичен подход – обзорен преглед на излъчваните в 

българския телевизионен ефир продукции по лиценз между 2001 и 2014 

година. 
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Увод 
 
 
 

 

Уводната част на дисертацията въвежда читателят в темата и причините за 

избора й. Уводът е в обем от 7 страници и представя обекта на изследването; 

целта и задачите, чрез които е постигната тази цел; проблемите, чийто отговор 

се търси в текста и методите на изследване. Представен е теоретичният ресурс 

и източниците на информация, на чиято основа стъпва дисертацията. В 14 

отделни точки са изложени хипотезите за доказване, които се превръщат и в 

базисни изводи за резултатите от проведеното изследване на излъчваните 

формати в българския телевизионен ефир. 

 

Посочени са различните аспекти и призми, през които ще бъдат погледнати 

форматните предавания – телевизионните оператори, продуцентските къщи, 

рекламните компании, зрителите, медийните регулатори и в по-обща 

насоченост – цялото общество. 

 
 

 

Първа глава 
 
 
 

 

Първа глава на дисертацията е със заглавие „Същност на форматното 

предаване. История на риалити жанра” е в обем от 45 страници и е разделена 

в 4 основни точки. Тя е теоретична и изяснява понятията продуцент, форматно 

предаване, формат във формата, предаване по лиценз, риалити шоу, 

програмна схема, продуцент, продукция и др. Разглеждат се различните 

медийни аспекти като: видове форматни предавания, ролята на продуцента, 

различни типове продукции, уреждане на авторски права, финансиране на 

лицензни предавания, рейтинг данни, формиране на обществено мнение и 

нагласи, проучване и специфики на аудиторията, бюджет на формантите 

предавания. 

 

Първата точка „Дефиниции за форматно предаване” въвежда в 

разглежданата проблематика на риалити форматите и дава дефиниции за 
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форматно предаване и риалити шоу в световен мащаб. Обект на изследване са 

зараждането на този тип продукции в Америка и техния масов, повсеместен и 

мащабен възход в края на 20 век. Отделено е внимание на социалния ефект от 

излъчването на тези продукции и влиянието им върху зрителите и обществото 

през годините. 

 

Във втора точка „Видове форматни предавания и роля на продуцента” е 

представена една подробна класификация на различните типове форматни 

предавания, излъчвани в българския ефир от 2001 година насам като са дадени 

множество примери и форматите са групирани по критерия „съдържание”. 

Във втора точка се въвежда и представя фигурата на продуцента и значението 

му за развитието на форматните продукции. Изложени и обяснени са 

понятията: делегиран продуцент, копродуцент, вътрешна продукция, външна 

продукция, копродукция, независим продуцент, изпълнителен продуцент. 

Анализирано е влиянието върху ТВ продукцията на всички участници и 

възможностите за манипулиране на съдържание. 

 

Трета точка „Възходът на форматните продукции по света и у нас” дава 

един задълбочен хронологичен преглед и анализ на зараждането ан форматите 
 

и техният прогресиращ успех. Изследван е американския пазар през 

последните 20 години на XX век и бумът в излъчването на формати в Европа в 

началото на XXI век, начело с най-успешния формат „Биг Брадър”. Представен 
 
и анализиран е българският телевизионен пазар по същото време – 90-те 

години на XX век и нашумелите шоу програми у нас по това време – 

„Супершоу Невада” и „Риск печели, Риск губи”, които стават предвестник на 

масовото навлизане на западни ТВ формати в следващите години. 

 

Четвърта точка „Програмиране в телевизията и място на форматите в 

програмната схема” изследва принципите на програмиране в медиите като 

важна предпоставка за навлизане и точно позициониране на форматите. 

Представени са концепциите за моно и поли – тематични ТВ канали и 

сложният процес на творческото програмиране в тях. Изложени са важните 

особености, които трябва да се отчетат при изготвяне на програмната схема от 
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продуценти и медии. Обособени са 6 важни етапа в принципите на 

програмиране, които е необходимо да се отчетат – особености на аудиторията, 

текущи средносрочни вълни на интереси в медията, време на излъчване и 

таргет аудитория, синхронизиране с останалите продукции в медията, 

отчитане на конкуренцията и нейните намерения, както и възможностите за 

разширяване обхвата на продукцията в други предавания на медията. 

Четвърта точка има две подточки: 

 1)  Алгоритъм на програмирането в телевизията  

 2) Фактори за успех при програмиране на форматните продукции.  

 

Залагането на основни опорни точки във форматите е ключов момент в 

програмирането. Трябва да се отговори на въпросите: На какво ще разчита 

предаването? Кое ще е интересното за зрителя? Около какво ще гравитира 

сценария? 

 
 

 

Втора глава 
 

 

Втора глава на дисертацията е със заглавие „Типове форматни 

предавания” и обхваща 54 страници, разделена на 5 точки. Втора глава е 

аналитична и представлява задълбочен анализ на излъчваните в българския 

ефир риалити предавания от 2001 година до сегашни дни. Проследява се 

хронологично зараждането на лицензното предаване у нас и първите такива 

проекти – ТВ игра „Стани Богат” и риалити шоуто „Биг Брадър”. Изследват се 

предпоставките за развитието на лицензните формати и предшестващите ги 

български предавания „Супершоу Невада”, „Риск печели, Риск губи” и др. 

Анализира се отражението върху аудиторията на форматните предавания и 

промяната в навиците им на гледане на телевизия. Изследват се причините за 

рекордните рейтинги на риалити продукциите. Обърнато е внимание на 

постепенния преход при форматните предавания ТВ игри -> социално 

риалити шоу -> забавни и приключенски риалитита -> музикални и 

танцувални шоу програми -> лицензни сериали и ситкоми. Специално 

внимание е обърнато на имитиращите форматни предавания като „Господари 
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на ефира” и „Море от любов”. Анализирани са причините за неуспешните 

български версии на формати като „Страх”, Пълна промяна” и други. 

Разгледани са българските форматни сериали: „Забранена любов”, „Къде е 

Маги”, „Женени с деца: България”, както и специалните проекти по лиценз на 

BBC, излъчени по БНТ: „Голямото четене” и „Великите българи”. 

 

Изследвани са спецификите на аудиторията на форматни предавания и 

промяната във вкусовете и предпочитанията на зрителите през годините. 

Обърнато е внимание на ТВ програмиране и мястото на форматните 

предавания в ТВ схема. Разгледани са аспекти на рекламата и продуктовото 

позициониране в рамките на форматните предавания. 

 

Първа точка „История на форматните предавания в България” изследва 

предпоставките за навлизането на формати в България и излъчваните 

преведени версии на чужди продукции у нас преди да започне снимането на 

български версии на международни формати. 

 

Втора точка „„Стани Богат” и „Биг Брадър” – емблематични форматни 

предавания” представя двата най-успешни формата в българския ефир 

изобщо. Изследван е техния международен феноменален успех и навлизането 

им в България. Направен е обзор на излъчените сезони, водещи, участници, 

телевизии и продуценти, свързани с тези два формата и цялостното им 

развитие в рамките на изследвания период. Изследвано е голямото им 

социално влияние и превръщането им в социо-културен феномен за времето 

си. 

 

Трета точка „Други лицензни формати и сериали” представлява 

задълбочен обзор на всички останали телевизионни формати, излъчвани в 

България, като по специално внимание е обърнато на две течения при 

форматите – това на кулинарните предавания и на музикално-танцовите 

формати. Хронологично са представени форматите X Factor, Music Idol, Гласът 

на България, Черешката на тортата, Bake Off: най-сладкото състезание, 

Кошмари в кухнята, Master chef, Survivor, Сделка или не, Господари на ефира, 

Имаш поща, Море от Любов, Ясновидци, Пълна промяна, Страх, комедийното 
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шоу Младост 5, сериалите Забранена любов, Женени с деца в България, Къде е 

Маги?, кампаниите по формат Голямото четене и Великите Българи . 

 

Четвърта точка „Аудитория и рейтинг на форматните предавания” 

изследва влиянието на форматите върху навиците на телевизионната 

аудитория, техните интереси и отчита предпоставките за постигането на висок 

рейтинг на повечето излъчвани у нас телевизионни формати. Извеждат се 

характеристики на българската телевизионна аудитория. Анализира се пазарът 

на пийпълметрични изследвания и присъствието на две лицензирани агенции, 

които често предоставят противоречиви рейтинг данни за едни и съши 

продукции. 

 

Пета точка „Реклама и продуктово позициониране във форматните 

предавания” засяга финансирането на телевизионните формати и мястото на 

рекламата в тях. Особено внимание е обърнато на продуктовото 

позициониране и масовото му навлизане в продукциите, което е в състояние 

дори да промени сюжета, сценария и възприятията, които се пораждат у 

зрителите, за даден формат. Разгледана е законовата рамка и регулацията на 

рекламата и продуктовото позициониране в телевизията. 

 
 

 

Трета глава 
 
 

 

Трета глава е озаглавена „Продуциране на телевизионни формати и 

продуцентски къщи. Форматите в новите медии.” и обхваща 37 страници. В 

нея се проследява развитието на продуцентските къщи в България от 90-те 

години до днешно време. Разгледани са всички водещи продуцентски къщи у 

нас – SIA Advertising, Global Films, Old School Productions, Седем Осми, 

Супернопва медия, Телеман, No Frame Media, Media Pro Entertainment (bTV 

studios), Междинна станция, Paprika Latino. Изследва се медийната 

конвергенция, която се изразява в тенденцията телевизиите да създават 

собствени продуцентски къщи, на които да възлагат по-голямата част от 

проектите си. В трета глава са разгледани и сдруженията на продуцентите - 
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Европейската асоциация на независимите телевизионни продуценти (CEPI) и 

българската Асоциация на телевизионните продуценти (АТП), дейността и 

целите им. Трета глава е разделена на 4 точки. 
 

Първа точка „Финансиране на форматни предавания и закупуване на 

лиценз” изяснява механизмите за финансиране на форматните предавания, 

закупуването на лиценз с право на излъчване и пакета ноу-хау. Съпоставят се 

направените разходи за реализирането на различни формати с очакваните 

приходи от реклама и се стига до извода, че освен привлекателни, иновативни, 

масови и завладяващи аудиторията, форматите продукции са и в голяма 

степен доходоносни за продуцента и излъчващата медия. 
 

Втора точка „Развитие на продуцентски къщи в България” прави обзор на 

дейността на големите продуценти в България и реализираните формати. 

Засяга се динамиката на телевизионния и продуцентски пазар, създаването на 

вътрешни за телевизията продуцентски къщи с цел задържане на печалбата и 

по-лесен контрол върху съдържанието на медийните продукти. Детайлно са 

разгледани водещите продуценти в нашата страна в периода 2001-2014 година 
 

и връзката им с определени медии и формати: Супернова медия, Телеман, No 

Frame Media, Sia Adertising, Old School Productions, Global Films (Global vision, 

Global rent, Global Frame), Media Pro Entertainment, медия, Телеман, No Frame 

Media, Sia Adertising, Old School Productions, Global Films (Global vision, Global 

rent, Global Frame), Media Pro Entertainment, bTV Studios, Междинна станция, 
 

Paprika Latino и др. 
 

Трета точка „Продуцентски организации” представя дейността и 

регулациите на Европейската асоциация на независимите телевизионни 

продуцент и CEPI - European Coordination of Independent Producers, както и 

Асоциацията на телевизионните продуценти (АТП) - българско сдружение с 

нестопанска цел, обединяващо българските продуценти от 2009 година. 

Представени са целите и дейностите на АТП. 

Четвърта точка „Форматите в новите медии. Предизвикателства и нови 

възможности.” е изцяло фокусирана върху навлизането на форматите в 

полето на новите медии и разширяващото се влияние в интернет среда. 
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 Интернет вече не е само начин за разпространение на форматите, а нова 

среда за тяхното развитие и съществуване. Форматите като телевизионен 

продукт използват новите комуникационни канали, новите медии и 

социалните мрежи като интегрират масово съдържанието си в тях. Интернет 

като обединяващо названия на всички съществуващи платформи във 

виртуалната среда подпомагат телевизионните формати в много и най - 

разнообразни аспекти, между които: Разпространение /като алтернатива на 

традиционното телевизионното разпространение/; Нови канали за 

разпространение на допълнително мултимедийно съдържание /подпомагаща 

функция/; Нови рекламни пазари и възможности; Влияние върху аудиторията, 

придаване на по-голяма значимост и опит за моделиране на дневния ред в 

обществото; Комуникационен аспект и обратна връзка със зрителите. 

 

Медийното присъствие на форматите не се изчерпва само с телевизионното 

програмиране, то включва и всички онлайн „прояви” на форматите – профили 

в социалните мрежи, видео платформи, потребителски форми и др. 

 

Масовите и популярни формати все още се зараждат първично в 

телевизионна среда. Интернет продължава да променя представите за 

традиционното схващане на телевизията като доминираща медия. Чрез 

социалните мрежи и видео платформите, форматите постигат не само по-

широко разпространение и обществено влияние, но и завладяват нови пазари – 

рекламни, потребителски, комуникационни. В скоро време можем да очакваме 

телевизионните канали  да не бъдат определящи за успеха на даден формат. 

Преминаването на ТВ формати в уеб среда  е голямо предизвикателство както 

за продуцентите и телевизионните оператори, така също и за спонсорите, 

рекламодателите, а и не на последно място – за самият зрител.  
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Заключение 

 

Заключението обхваща 4 страници и обобщава изводите от научната 

разработка за развитието на телевизионния пазар, и в частност – на форматите. 

Извеждат се тенденции за бъдещото развитие на ТВ пазар и предположения за 

успешните формати и течения, които ще се развиват. Дадени са препоръки за 

реализирането на един успешен ТВ формат и необходимите условия и 

фактори за успех. Представени са предизвикателствата пред форматите във 

връзка с навлизането им в новите медии – социални платформи и видео 

канали. Предизвикателствата пред продуцирането на лицензни формати са 

много. Аудиторията става все по-информирана, с по-големи очаквания и 

изисквания към телевизионните продукции, които й се предлагат. Това 

неминуемо води и до все по-големи очаквания за качествена, съдържателна и 

интересна телевизионна програма. Българският зрител се впечатлява трудно и 

е необходимо внимателно планиране на реализацията на форматните 

предавания.  Усилията на телевизиите и продуцентските къщи ще са все повече 

в насока реализиране на забавни, музикални и танцувални предавания, както и 

на игри. Риалити шоу програмите също могат да повторят успехите от 

миналите години, но само при положение, че предложат на зрителите едно 

наистина ново и интересно съдържание. 

Предстои един интересен процес на миграция на форматите в интернет, но 

не само като канал за разпространение, а и като една нова среда за развитие на 

неограничени мултимедийни възможности. Интернет ще предложи на 

зрителите на ТВ формати не просто да гледат телевизия, а сами да бъдат 

сценаристи и участници в динамиката на техните любими предавания.  
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Приносни моменти: 
 
 
 

 За първи път се представя подробна жанрова класификация на форматните 

предавания, излъчвани в Българския ефир в периода 2001-2014 г. 

 

 Извеждат се принципи за успешно програмиране и висок рейтинг на 

формати в телевизионната схема, съобразени с поведението и навиците на 

аудиторията в България 

 

 Прави се широк обзор на всички популярни излъчвани формати в рамките 

на изследвания период 

 

 Очертават се посоки на бъдещо развитие на форматите в телевизионния 

ефир и паралелно в новите медии – социални мрежи, видео платформи и 

др. 
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Увод 

 

 

I. Същност на форматното предаване. История на риалити жанра 
и програмни особености 

 

 

1. Дефиниции за форматно предаване 
 

2. Видове форматни предавания и роля на продуцента 
 

3. Възходът на форматните продукции по света и у нас 
 

4. Програмиране в телевизията и място на форматите в програмната 

схема 4.1. Алгоритъм на телевизионното програмиране 
 

4.2. Фактори за успех при програмиране на форматните продукции 
 

 

II. Типове форматни предавания 
 

 

1. История на форматните предавания в България 
 

2. „Стани Богат” и „Биг Брадър” – емблематични форматни предавания 
 

3. Други лицензни формати и сериали 
 

4. Аудитория и рейтинг на форматните предавания 
 

5. Реклама и продуктово позициониране във форматните предавания 
 

 

III. Продуциране на телевизионни формати и продуцентски 
къщи. Форматите в новите медии. 

 

 

1. Финансиране на форматни предавания и закупуване на лиценз 
 

2. Развитие на продуцентски къщи в България 
 

3. Продуцентски организации 
 

4. Форматите в новите медии. Предизвикателства и нови възможности. 
 

 

Заключение 
 

Използвани източници 
 

Приложение        
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