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УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО 

       КАТЕДРА:  МЕДИИ И ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ 

 

 

Р Е Ц Е Н З И Я 

 

на дисертационен труд на тема:  “Мениджмънт на 

приходите в медиите. Модел за оптимизиране на 

предлагането на медийно съдържание” 

на: Николай Петров Георгиев, докторант във ФЖМК, СУ «Св. 

Климент Охридски»  

научен ръководите: Проф. д.с.н. Петранка Филева  

за: придобиване на образователната и научна степен “доктор” по 

научна специалност 3.5. Обществени комуникации и 

информационни науки (Пресжурналистика)       

от рецензент: проф. д-р Петко Тодоров, хабилитиран в научна 

специалност 05.02.24 “Организация и управление извън сферата на 

материалното производство” (медии и комуникации) 

1. Характеристика на дисертационния труд 

В структурно отношение дисертационният труд е разработен в увод, 

съдържателни три глави, заключение, библиография, приложения с общ обем 

220 страници. В него са използвани 27 таблици и 9 фигури. Списъкът на 
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литературните източници съдържа 77 заглавия на български и 66 чуждестранни 

автори и web-страници.  

В изследователската рамка на всяка дисертация се включват следните 

елементи: обща конструкция на дисертацията (като базова основа), 

транзитивно-логични етапи, технология на изследователската метрика, 

предикатни реактиви, изследователски характеристики на предмета на 

изследването в статика и динамика, архитектура на разработените инструменти 

и бъдеща последователност. Точно според посоченото, ако анализирам 

представената разработка ще заключа, че в нея се съдържа всичко изискуемо. 

Дисертационният труд е насочен към  оптималното използване на 

ресурсите, като ключов фактор в оцеляването на медийния пазар, към 

въвеждането на оптимизиране на производствената дейност чрез моделиране и 

прилагане на принципите на мениджмънта на приходите, към иновативни 

подходи, които генерират ефект. 

Съвременното общество на високи информационни технологии и 

комуникации променя парадигмите на взаимоотношенията и ползите от 

иновационните проекти в организационен, пазарен и управленски план. Затова 

разработката е актуална в най-малко в три аспекта -икономически, социален и 

културен. Всичко това в условия на конкуриращ се медиен пазар. 

 Икономическият принос на културните организации, макар и 

трудно, може да бъде измерен и оценен, но с различна степен на 

прецизност от различните инструменти на икономическата наука. Затова 

икономическите методи и свързаните с тях индикатори за оценка, 

изискват задълбочено проучване.  

 Нараства социалната роля на медийните организации в 

изграждането и развитието на жизнената среда, качеството на живот, 

развитие и промяна на човешкия капитал, свързани са с образование и 

ценностна система и т.н.. 
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 Медийните организации играят важна роля за разпространението 

и достъпа до културните продукти и ценности, както и за тяхното 

широко популяризиране. Те генерират културна добавена стойност 

чрез създаване и разпространение  на  медиен продукт. 

 

Обект на изследването формулирано в увода е “ценовата дискриминация 

и ценовата симулация в контекста на медийната икономика”, а предмет е 

“мениджмънта на приходите и неговото отражение върху дейността на 

медийната организация”.   

 

Изследването има за цел да “затвори липсващото звено в теоритичната 

сфера в прилагането на нови ценови решения и за ползите от диферинцираното 

ценообразуване в полето на медийния мениджмънт и медийната икономика”. 

Основната цел е декомпонирана до решаване на четири изследователски задачи 

решавани в отделни части на дисертационния труд. 

 

 Методологична база на изследването се явяват общо научните 

принципи в изучаването на икономическите явления – диалектически, 

конкретно-исторически, финансово-стопански анализ, както и изследвания в 

Европейската и българската научна литература посветена на теорията и 

икономиката на медиите. Използвани са методите за набиране и анализ на 

статистическа информация, индукция и дедукция, ретроспективен и 

прогностичен анализ, и др. 

Както се посочва в предложения автореферат «Дисертацията е 

интердисциплинарна, използвани са теоретични постановки и методи от 

изследователското поле на икономика, медийна икономика, организационно 

управление, математика, които се допълват взаимно и изграждат цялостната и 

структура.» 

 

2. Постижения на дисертационния труд 

Изследователската цел е постигната в разработените три глави на 

представения труд в следната последователност: 

В първата глава на дисертацията е изяснена спецификата на медийното 

съдържание. Направено е типологизиране на различните видове медийно 
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съдържание  и е изяснена тяхната специфика. Медийно съдържание е показано, 

като ресурс, който може и трябва да се използва, като средство за генериране на 

приходи в медийната икономика. Нова аудитория, нови вестници, нова 

редакция, това са ключовите определения, които разкриват 

предизвикателствата пред които са изправени съвременните редакции. 

В първата глава е обърнато и особено внимание на интегрираната 

редакция като производствен център и на обвързването на потребителите за 

добавяне на стойност и готовност за плащане в медийната сфера.. Вестниците 

се нуждаят от тотална промяна, за да се адаптират към новата среда, която 

формира интернет, за да могат да отговорят адекватно на нуждите на 

аудиторията, а оттам и читателите да имат стимул да плащат за качествен 

медиен продукт.  

В първата глава е въведено и понятието 2:15, като предлаган от автора 

начин за определяне на оптималната бройка в медия работещиа с печатно и 

интернет издание. То означава, че на всеки 15 журналисти в печатното издание 

трябва да се назначават по двама занимаващи се с онлайн версията. 

Определянето на оптималната бройка служители в медията е важен фактор, 

защото както теорията, така и практиката се занимава през последните години с 

въпроса за преструктуриране на дейността в редакциите на вестниците. На 

критика се подлага традиционното деление на труда във вестниците по ресори и 

се предлага въвеждането на екипна организация на журналистическата дейност. 

Във втората глава е разгледана детайлно концепцията за мениджмънт 

на приходите. Извежда се тезата за неговата мултидисциплинарност, резултат 

на действието на елементи на маркетинга, операции и финансов мениджмънт, 

съчетани в един нов икономически подход. Той е напълно приложим в областта 

на медиите по аналог с хотелиерската индустрия и въвеждането на ценова 

дискриминация.  

Във втората глава е направен и анализ на особеностите на 

ценообразуването и прилагането на диференцирано ценообразуване в 

медийните пазари, изяснено е понятието цена, ценова политика и 

диференцирано ценообразуване. Става дума за стратегически подход, 

подсказващ търсене на близост до клиента на фона на глобализиращите се 

конкурентните битки. То е напълно възможно при новите медии и освен това то 

може да се окаже изключително печелившо икономическо решение. Това е 
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възможно, защото структурата на разходите в повечето интернет предприятия 

се състои от голям дял на постоянните, фиксираните разходи и много ниски 

променливи разходи. За да си печеливш при такава структура на разходите 

трябва да се стремиш да покриваш разходите, т.е. да прилагаш диференцирани 

цени, защото само така може да се постигне позитивен резултат при голям брой 

консуматори с ниска склонност да плащат за получавания от тях продукт. 

Същинският авторски принос е в трета глава, която е сърцевина на 

разработката където е разработен конкретният метод за изграждането на 

финансов план Тук е разгледана и цената като източник на сравнителни 

преимущества. В третата глава на дисертацията е показано как се променя 

търсенето на аудиторията в зависимост от размера на доходите, което 

представлява нов, все още спорен, икономически подход в медийната 

икономика. 

Конкретният метод за изграждането на финансов план, който е разгледан в 

дисертацията, както и мисията и визията на кросмедията са представени в трета 

глава. Подходящо планиране и воденето на точна сметка за разходите, 

приходите и печалбите при отделните фирмени дейности, както и периодичен 

анализ и мерки за подобряване на финансовото състояние са от решаващо 

значение за просперитета на всяка една стопанска организация. Като цяло 

трябва да се има предвид, че финансовият план дава конкретна представа за 

потребността от инвестиции, очакваната печалба и възможностите на фирмата 

да покрива своите задължения.                                

В третата глава е разгледана и цената като източник на сравнителни 

преимущества. Показано е как се променя търсенето на аудиторията в 

зависимост от размера на доходите, което представлява нов икономически 

подход в медийната икономика. За база на неговото прилагане се взема фактът, 

че търсенето зависи от ценовата еластичност, а тя от своя страна зависи от 

дохода на домакинствата, както от наличието на стоки заместители и от 

продължителността на наблюдавания период. 

Обобщено – постижения на дисертационния труд са: 

 Представените основни теоретико-методологически аспекти на 

медийното съдържание и изяснената терминологично част от понятията; 
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 Проученият и представен опит с конкретни примери от мениджмънт на 

приходите в медийната организация. Потърсеният механизъм на 

ценообразуването при различни носители на медийно съдържание. Изведената 

кросмедия, като опция за оптимизиране на приходите. 

 Разгледаните методики за изграждане на финансов план на печатно и 

интернет издание. 

 Предложената цялостна концепция за нов национален седмичник – от 

мисия и план-съдържание до бизнес-план при избрани условни параметри и 

типология на изданието.  

 Върху резултата на авторско изследване направените предложения за 

подходящи политики и мерки за развитие на ценова политика и оптимизиране 

на персонала. 

Изведената успешно изследователска теза, тук трябва да се подчертае и 

ролята на научния ръководител проф. Петранка Филева, е, че прилагането 

на мениджмънта на приходите в медиите може да се превърне в успешен модел 

за оптимизиране на предлаганото медийно съдържание и увеличаване на 

приходите на медията чрез предлагането на медийни продукти, към които може 

да се приложи ценова дискриминация. Резултатът от използавнето на 

мениджмънта на приходите и ценовата дискриминация повишава приходите на 

медийната фирма и оптимизира броя на работещите сътрудници. 

За авторски принос – подчертан в заключението, считам изведената задача 

на стратегическото управление да осъзнае и посочи сближаването на пазарите 

като истински и важен път за развитие и създаде нужните за това 

технологични и пазарни предпоставки. Формулирането на стратегия на 

медийното предприятие в условията на цифровизация изисква съблюдаването 

на пазарно- насочени и ресурсно-обвързани подходи, отчитащи 

сближаването на пазари и технологии - конвергенцията.  Именно направеното 

в дисертацията – обвързване на пазарно-насочения и ресурсно-обвързания 

подходи са двата класически стълба на стратегическото управление, които 

дават основата за разбирането и формирането на цифровите стратегии на 

медийното предприятие.  

Докторантът има 5 публикации по темата на дисертационния труд. 
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3. Критични бележки и предложения 

От фазата на разглеждане на дисертационния труд “вътрешна защита”, 

където отправих доста предложения, които биха подобрили качеството и 

ползата от предложената разработка, считам, че е извършена преработка и 

дисертационния труд е значително подобрен, като организация на материала, 

ясни изводи и точно формулирани приноси. Сега бих отбелязал, че: 

 терминологичният преглед и анализа на съществуващите 

категории, дефиниции и понятиен апарат можеше още да се 

използва в посока разпознаваемост и открояване на обекта на 

изследването. 

 В бъдещи разработки авторът би могъл да подложи на още по- 

прецизно представяне и доказване на многократно цитирания 

“метод 2:15”.  

 В бизнес плана на моделната кросмедия в трета глава се предвижда 

нереализиран тираж окло 10%, а състоянието на българския 

медиен пазар оперира с цифри от 18-20 до 50-55 процента 

нереализиран тираж. 

 В бъдещи изследвания авторът може да опита да изведе формула 

за стабилен финансов план при различна пазарна реализация и 

необходимата за допълване на бюджета реклама. Да анализира 

управлението на зависимостта тираж – разход – цена. 

Графичната зависимост би подсказала различни управленски 

стратегии. 

 В известна степен може да бъде компресиран  текстът в 

разработката за да се открои основната теза.  

 Номерирането на използваната литература би подобрило 

възможността за справки при цитирането. 

 

4. Заключение 

В заключение оценявам положително докторския труд на Николай 

Георгиев. Докторантът познава добре изследваната проблематика, 
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разполага с много информация и е успял да ги пренесе по темата върху 

изследователското поле. 

Разработката се отличава със задълбоченост, логичност и прецизност при 

посочване на използваните източници. Постижение са правените в процеса на 

работата обобщения и изводи към всяка глава, които добре сумират 

постигнатото до момента и подсказват насоката на следващите стъпки на 

изследването. Заслужава да се отбележат: 

 Терминологичният преглед представя добре възможностите на автора 

за анализ и синтез. Прецизно са представени и анализирани повечето 

категории, дефиниции и понятиен апарат.  

 Освен постиженията на докторанта в областта на прецизирането на 

основния категориален апарат на сектора заслужава да се отбележи и 

приложния характер на разработката. Особено в частта отнасяща се 

до структурата на крос медиата, управленските функции и 

икономическите зависимости по изготвянето на бизнес-план за моделна 

печатна медия и обвързването му с медийното съдържание и ценовата 

дискриминация. 

 Приносните елементи в теоретико-изследователски и приложен аспект 

са ясно формулирани. 

Въз основа гореизложеното по отношение на съдържателното и 

комплексното оценяване на дисертационния труд, мога да обобщя, че: 

 

 Докторантът е формулирал ясно теза, цел и задачи на разработката. 

Използвани са адекватни подходи и методи на научно изследване. 

Дисертацията е основана на добро боравене с теорията в областта на 

икономика на медиите в подсекторите кросмедия и пресжурналистика.  

 Дисертационният труд съдържа резултати, които потвърждават 

формулираната от автора теза и представляват научно-приложни 

приноси в областта на икономиката на медите и журналистиката. 

 Темата е актуална и допринася за решаването на съществени 

проблеми в развитието на финансовия медия мениджмънт, 

управленския капацитет, инструменти и стандарти в реализацията на 

творческия журналистически труд. 
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Като оценявам научния и приложен характер на разработката предлагам при 

публичната защита, докторантът да отговори на въпроса:  

1. “Какви промени настъпват, в условията на задълбочаваща се 

икономическа криза, за медийната индустрия в България и какви са 

възможните решения?”  

 

В обобщение считам, че представеният дисертационен труд има напълно 

завършен характер и го препоръчвам за публична защита пред 

специализираното жури за придобиване на образователната и научна степен 

“доктор” по научна специалност 3.5. Обществени комуникации и 

информационни науки (Пресжурналистика).      . 

 

 

 

25.08.2013 г.     Рецензент: 

 

Проф. д-р Петко Тодоров  


