
С т а н о в и щ е 

за дисертационния труд на Николай Петров Георгиев на тема 

“Мениджмънт на приходите в медиите. Модел за оптимизиране на предлагането 

на медийно съдържание”  

за присъждане на образователна и научна степен “доктор”  

по научна специалност “Пресжурналистика” в професионално направление 3.5. 

“Обществени комуникации и информационни науки” 

 

Дисертацията на Николай Георгиев отговаря на изискванията за подобен 

род изследване по отношение на обема и структурата – съдържа 220 страници, 

от които 9 с библиография и 2 с приложения, текстът   съдържа 27 таблици и 9 

графики.  Съдържанието е представено в увод, три глави и заключение и е 

логично структурирано. Библиографията е достатъчна като обем (включва 141 

заглавия на български и чуждестранни автори), приложенията са уместни и са 

свързани с концепцията на представената от автора крос-медия. 

Актуалността на темата е обоснована от автора в представения 

автореферат – динамичните промени в медийния бизнес през последните 2 

десетилетия изискват нова икономическа организация на медийното 

пространство, оптимизиране на използването на ресурсите в процеса на 

производство и разпространение на медийно съдържание. Практиката на 

мултимедийното производство и кросмедийното разпространение се налага все 

по-активно и в България, тъй като тя има безспорни преимущества както за 

медийните компании, така и за рекламодателите. Значимостта на темата е добре 

изведена – мениджмънтът на приходите дава възможност за добро прогнозиране 

на търсените продукти и управление на човешките ресурси, които са важни за 

съвременната медийна сфера, развиваща се в условията на глобализираща се 

конкурентна среда. 

В увода авторът е дефинирал обекта и предмета на изследване, но според 

мен това не е направено достатъчно прецизно. Съдържанието на 

дисертационния труд показва, че обект на изследване е мениджмънта на 

приходите в медийния сектор. В пряка връзка с обекта на дисертационния труд 

е медийното съдържание, което всъщност продава медиите и е важен фактор за 

мениджмънта на приходите в медиите. Предмет на изследването е по-скоро 

ролята на мениджмънта на приходите за оптимизирането на предлагането на 



медийно съдържание, доказана в практическата част на дисертационния труд – 

модел на крос-медия (печатно и интернет издание). 

Темата на дисертацията е интердисциплинарна, което обяснява 

използването на изследователски методи и теоретични постановки от сферата 

на икономиката, финансите, мениджмънта, медиа икономиката, теорията на 

медиите, журналистиката и др.  

Целта и задачите на дисертационния труд също би могло да се 

дефинират по-прецизно. Целта на автора според мен е да докаже, че 

диференцираното ценообразуване в медийния сектор, съобразено с 

платежоспособността на аудиторията, е най-ефективния подход в мениджмънта 

на приходите във всяка една медия (на примера на крос-медията).  

В глава първа – “Медийното съдържание и неговото остойностяване”, е 

дефинирано понятието “медийно съдържание”, като авторът много уместно е 

уточнил “в епохата на интернет”, тъй като медийната конвергенция значително 

променя както медийното, така и рекламното съдържание. Авторът е 

представил и опитите за типологизиране на медийното съдържание в 

зависимост от неговото предназначение, разграничил е понятията “медийно 

съдържание” и “медиен продукт”. В първа глава са отбелязани редица важни 

тенденции:  хибридизация на редакционното и програмното съдържание и 

рекламното съдържание, двупосочното им влияние, пакетиране на медийни 

продукти, прилагането на “стратегията на отворените прозорци”, 

преминаването към интегрирани редакции на мястото на традиционните с 

разделението на журналистическия труд по ресори и теми, необходимостта от 

налагането и приемането от потребителите на платеното съдържание в 

интернет, промени в нагласите и очакванията на аудиторията и на 

рекламодателите по отношение на медийните продукти  и други. В подкрепа на 

тези тенденции докторантът е привел много актуални примери от българската и 

световната медийна практика, което придава на изложението информационно 

богатство и прави изводите в края на първа глава убедителни.   

Във втора глава на дисертационния труд – “Мениджмънт на приходите в 

медийната организация”, акцентът е поставен върху концепцията за 

мениджмънта на приходите като метод за проактивно поведение на пазара, 

върху неговото приложение в медийната организация, върху ценообразуването, 

ценовата дискриминация и персонализираното ценообразуване в класическите и 



новите медии, върху възможностите на кросмедията да достига до по-голяма и 

разнообразна аудитория, да снижава производствените разходи и да генерира 

по-голяма печалба. Авторът съвсем уместно напомня, че  медийната икономика 

също е силно повлияна от икономиката на вниманието.  

В трета глава – “Модел на изграждане на финансов план на печатното и 

интернет издание”, авторът прави успешен опит да докаже практическата 

приложимост на мениджмънта на приходите в медийната организация и по-

конкретно в печатно и интернет издание. Разработени са елементите на 

финансовия план при кросмедията – както в текста, така и в табличен вид, 

проведен е анализ на обкръжението. В точка 2 “Мисия и визия, философия и 

корпоративна култура” има разминаване в представянето на концепцията на 

вестника – на стр. 176 е посочено, че той ще бъде “национален седмичник за 

София”, което само по себе си е противоречие, а на стр. 177 – че ще бъде 

седмичник за столицата. Подобно разминаване не бива да се допуска, тъй като 

потенциалната аудитория на бъдещото издание и неговият национален или 

регионален характер определят до голяма степен съдържанието и тематичното и 

жанрово разнообразие на вестника.  

Друг сериозен проблем в концепцията на крос-медията е разминаването 

между потенциалната аудитория на печатното и интернет изданието. Ако 

вестникът ще е седмичник за столицата, то той трябва да предлага и значителен 

обем местна, регионална информация, а ако сайтът бъде достъпен за цялата 

страна, както планира авторът, това предполага много по-широк тематичен 

обхват. В подобен случай ще бъде изключително трудна селекцията на теми, 

които да са подходящи и за двете издания. При тази концепция съотношението 

2:15 на журналистите в интернет и в печатното издание няма да бъде 

приложима поради необходимостта от създаване на уникално в по-голямата си 

част съдържание за всяко едно от двете издания. Подобно разминаване в 

насочеността към аудиторията ще създаде проблеми и с привличането на 

рекламодатели.   

Прецизно и мотивирано е представена примерната организационна схема 

на вестника и на онлайн изданието с оглед на оптимизиране на резултатите, 

задълбочено са анализирани ролята на маркетинговия план, вариантите за 

ценообразуване на предлаганите издания и възможностите за ценова 

дискриминация при абонамента за сайта на базата на доходите на населението в 



различните региони. В края на трета глава липсва обобщение, което създава 

усещането за недовършеност на текста. 

В заключението докторантът е представил ясни изводи на базата на 

проведеното изследване и е посочил основните научни приноси – осмисляне и 

надграждане на теоретичната база (делене на журналистическото съдържание 

по критерий “предлагана полза”, извеждане ролята на мениджмънта на 

приходите като модел за оптимизиране на предлагането на медийно 

съдържание, възможностите на дискриминационното ценообразуване) и полза 

за практиката чрез показването на конкретни подходи за увеличаване на 

приходите в медията и чрез правилото 2:15 като подход за оптимизиране на 

персонала. 

По отношение на оформлението на дисертационния труд трябва да се 

отбележи, че не всички таблици имат заглавие, а по отношение на езиковата 

грамотност - че в текста се срещат правописни грешки. 

Дисертационният труд на докторанта Николай Георгиев на тема 

“Мениджмънт на приходите в медиите. Модел за оптимизиране на предлагането 

на медийно съдържание” демонстрира задълбоченост и добросъвестност в 

проучването и синтезирането на теоретичната литература в изследователското 

поле на медиа икономиката, финансите, маркетинга  и други научни области, а 

също и много добро познаване на медийната среда в България и на медийната 

практика по света.  

В заключение препоръчвам на научното жури да гласува присъждането 

на образователната и научна  степен “доктор” на Николай Петров Георгиев. 

 

 

 

02.09.2013г.     Член на научното жури: 

гр. София     доц. д-р Светла Цанкова  


