
С   Т   А   Н   О   В   И   Щ   Е 

от  доц. д-р   Цветан   Кулевски 

за дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по 

научна специалност „Пресжурналистика“ в професионално направление  3.5. 

Обществени комуникации и информационни науки, на тема: 

Мениджмънт на приходите в медиите. Модел за оптимизиране на 

предлагането на медийно съдържание 

от  Николай  Петров  Георгиев 

 

 Темата на дисертационния труд е актуална и подходящо формулирана. 

Основната цел на докторанта е да затвори липсващото звено в теоретичната сфера в 

областта на предлагането на медийно съдържание, медийни продукти – както и да 

потърси нови възможности за източници на доходи за дадена медия. Той е решил да 

анализира процесът на силно промененото предлагане на медийно съдържание и да 

разгледа някои методи за оптимизация на приходите на медията с помощта на 

възможностите на мениджмънта. 

 Обект на неговото изследване е рационалното изразходване на ограничен 

ресурс в областта на медийната индустрия и постигането на по-добри стопански 

резултати в условията на новите предизвикателства в епохата на интернет-

комуникацията. Докторската разработка има подчертано интердисциплинарен 

характер. Авторът е използвал теоретични принципи и методи от изследователското 

поле на медийната икономика, организационното управление и приложната 

математика, които се допълват взаимно в цялостна структура. 

 Приносен момент на автора е опитът му да дефинира понятието „медийно 

съдържание“, както и неговото остойностяване. Според  докторантът, медийното 

съдържание може да се представя в различни форми – като текст, картина, чрез аудио 

или видео данни. Съдържанието се състои от информация и метаданни и може да се 

разменя във физическа или дигитална форма заради полезността си. Той се спира на 

два типа съдържание – линейно и нелинейно медийно съдържание. Линейното е 

последователно, наративно, с начало и край. Нелинейното се характеризира с 

подготовка на нови варианти за консумация, чрез комуникация, съответстваща на 

атомизираните предпочитания на индивидуални потребители. 

 Важно теоретично попадение на докторанта е опитът му да типологизира 

предлагането на медийни продукти. Медийният продукт е нематериална услуга 

произвеждана с високотехнологични средства и носена от магериални неща. Самата 



услуга се съдържа в медийното съобщение, като самото то има стойност, а не самата 

медия с нейното високотехнологично оборудване. Самата стойност се определя от 

очакваната полза от страна на аудиторията. 

 Авторът търси специфичната характеристика на медийните продукти в техния 

дуален характер – те са комбинация от медия и информация, т.е. съдържание във 

формата на продаваеми медийни продукти и услуги. Докторантът ясно разграничава 

„съобщението“ и опосредстващия сиггнал – „медията“. За медиен продукт се говори 

тогава, когато е налице съчетание от информация и посредник под формата на годна за 

продажба стока или услуга. Медийният продукт е обект на размяна и това му придава 

стоков характер.  

 Във втората глава на докторската теза се анализира мениджмънтът на 

приходите в медийната организация. Това е по същество опит за управление на 

търсенето, за да се използва наличният капацитет, потенциал или ресурс. Стратегията 

на мениджмънта на приходите се основава на нуждите и поведението на клиентите, 

както и на тяхната готовност да платят за определен продукт. Според автора, 

стратегическите лостове на мениджмънта на приходите могат да бъдат определени с 

четири думи: календар, часовник, капацитет и разход. Те са свързани помежду си с 

ключовата дума „клиент“. Докторантът възприема хипотезата, че мениджмънтът на 

приходите е иновативен икономически подход, който може да се прилага със 

значителен успех и в областта на медийната икономика.  

 В научното изследване на Николай Георгиев е направен успешен опит за 

очертаване на спецификата в ценообразуването при различните носители на медийно 

съдържание. Пазарът на периодичния печат е обект на изследвания в научното поле на 

медийната икономика. За него са валидни всички характеристики на медийния пазар. 

Според авторът, именно на пазара на периодичния печат читателите по-правилно 

избират вестника, съдържанието, което съответства на тяхното желание и потребности. 

Постъпленията от продажби обиктовено не са достатъчни за издръжка на вестника. 

Защото потенциалът за нарастване на тиража е ограничен от пазара. Издателите, 

според автора, рядко са склонни да променят цените поради страх от загуба на 

абонати и купувачи на вестниците директно от павилиона. 

 Докторантът стига до извода, че добра ще бъде онази ценова стратегия, която 

би могла да постигне едновременно две цели – да повиши печалбата и 

разпространението на вестника. Неговите наблюдения за България са, че голяма част 

от читателите обръщат сериозно внимание на цената и затова не е удачно в началната 

фаза на въвеждането на вестника да се започва с цена, по-висока от тази на 

конкурентните вестници. В същото време онлайн журналистиката дава възможност за 

персонализиране на информацията, а от чисто икономическа гледна точка тя е 

свързана със значително по-малко разходи, в сравнение с традиционната 

журналистика. Тук няма разходи за печат, за превоз и за щандове. 



 Докторантът се спира и на спецификите в ценообразуването за радиото и 

телевизията. Те продават програмите си срещу времето и вниманието на аудиторията. 

Законите на търсенето и предлагането и достигането до равновесната цена са 

приложими и в този случай, макар остойностяването да е само абстрактно. Според 

автора, при безплатно гледане и слушане добавката за потребителя ще е мярка за 

удовлетворена потребност на зрителя или слушателя. Конкуренцията между 

телевизионните и радиооператорите се води за спечелване на възможно най-голям 

дял от аудиторията.  

 Оригинално звено и принос в работата на докторанта е изграденият в третата 

глава модел на финансов план на печатно и интернет издание. В прегледна таблична 

форма са дадени примери за разходи за материални активи, текущ бюджет, разходи за 

заплати, месечни плащания към бюджета, , план на работната сила, , примерна 

рекламна тарифа, рекламен бюджет, бюджет за разпространение. Предложен е и 

много добър анализ на обкръжението, както и видовете сегменти на пазара. Направен 

е анализ на конкуренцията: определяне и селекция на основните конкуренти; 

идентифициране на главните цели на конкурентите; анализ на настоящите стратегии на 

конкурентите; предвиждане на възможните стратегии на конкурентите. Анализирани 

са и редица фактори, влияещи на пазарната среда. 

   Допадна ми също и опита на николай Георгиев, макар и фрагментарно, да 

оцени ролята на ценообразуването и ценовата дискриминация в маркетинговия план. 

Анализът му е конценриран върху сравнение между пет български града с различна 

големина и стратегическо разположение. Ценообразуването се явява преломен 

момент в маркетинговия план на медията.  Докторантът стига до основният си извод, 

че съществуват нови възможности за оптимизация на икономическата и финансовата 

дейност на медията, които са от особено значение при наличието на глобална 

финансова криза и постоянно свиващи се приходи от реклама.  

 П о л о ж и т е л н и  а к ц е н т и: Първо, направен е успешен опит за 

типологизиране на медийното съдържание спрямо икономически и журналистически 

критерии. Второ, разкрита е ролята на мениджмънта на приходите в медиите. Трето, 

изследвани са финансови показатели, които разкриват възможностите за увеличаване 

на приходите. 

 Б е л е ж к и  и  в ъ п р о с и:  Научното изследване на Николай Георгиев щеше да 

е още по-пълно, ако беше изяснено и понятието „медийна стока“ в контекста на 

медийния пазар и медийното съдържание. В тази връзка му поставям първият въпрос 

за публична защита: Каква дефиниция би дал на понятието „медиина стока“? 

 Дисертационният труд изобилства с богат цифров материал, който обаче е 

представен в описателен вид в процеса на изложението. От това логично следва 



вторият  въпрос за публична защита: Кои от познатите му статистически показатели за 

обработка на данни би било уместно да се приложат? 

 Направените критични бележки и зададените въпроси по никакъв начин не 

умаловажават научните постижения в дисертационния труд на Николай Петров 

Георгиев. Те имат за цел да подпомогнат докторантът по време на публичното 

представяне на научното му изследване. 

 О б о б щ е н и з в о д: Общото ми впечатление от подробното запознаване с 

труда на Николай Георгиев е, че сме свидетели на един оригинален и завършен научен 

продукт в сферата на пресжурналистиката и медийната икономика. По тази причина по 

време на официалното заседание на Научното жури за публична защита за присъждане 

на образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление  3.5. 

Обществени комуникации и информационни науки, ще гласувам: „ЗА“. 

 

 

09.09.2013г.                                                                    доц. д-р:  Цветан Кулевски                                                                                                                                                                                                                                                                  

  


